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 مقدمة دار ابن سالم
 

 ثم أما بعد: الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

غة العربية وتعلَُّمها وتعليَمها ونشرها من أولى الخطوات يف إن االهتمام بالل   

هنضة األمة اإلسالمية؛ ذلك ألن اللغة العربية هي مفتاح العلوم اإلسالمية كلها، هبا 

والسيرة العطرة وكتب الفقه  ،واألحاديث النبوية الشريفة ،نفهم القرآن الكريم

 ضارهتا.والتاريخ اإلسالمي وكل تراث األمة وح ،والتفسير

ويعد المحافظة على اللغة العربية وتعلمها  من الدين، وهي خصيصة عظيمة 

 لهذه األمة:

، وقال شيُخ «تعلَّموا العربيَة؛ فإنَّها من دينِكم» :◙قال عمر بن الخطاب

ين، ومعرفتها فرٌض واجب؛ فإن »اإلسالم ابن تيمية:  فإنَّ نفَس اللغة العربية من الدِّ

فرض، وال يفهم إال بفهِم اللغة العربية، وما ال يتمُّ الواجب إال فهم الكتاب والسنة 

 .«به فهو واجب

وال شكَّ أنَّ علم اللغة من الدين؛ ألنه من فروِض » :ويقول السيوطي

  .«الكفايات، وبه ُتعرُف معاين ألفاظ القرآن والسنة

: فلذلك «الصاحبي يف فقِه اللغة وسنن العرب يف كالمها»وقال ابُن فارس يف    

قلنا: إّن علم اللغة كالواجب َعَلى أهل العلم، لئال يحيدوا فِي تأليفهم، َأْو ُفتياهم "
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عن َسنن االستواء، وكذلك الحاجة إَِلى علم العربية فإن اإلعراب هو الفارق َبْيَن 

َلْم يفّرق َبْيَن التعجب  «ما أحسن زيد»المعاين؛ أال ترى أن القائل إذا قال: 

،  َوَما «ضرب أخوك أخانا»والذّم إاِلَّ باإلعراب؛ وكذلك إَِذا قال: واالستفهام 

 ."أْشَبه َذلَِك من الكالم المْشَتبه

 وتعُد اللغة العربية مصدَر عزٍّ لألمة:  

فال بد من النظِر إلى اللغة العربية على أهنا لغُة القرآن الكريم والسنة     

ون االعتزاُز هبا اعتزاًزا باإلسالم، المطهرة، ولغُة التشريع اإلسالمي؛ بحيث يك

وتراثه الحضاري العظيم، فهي عنصٌر أساسي من مقوماِت األمة اإلسالمية 

والشخصية اإلسالمية، والنظر إليها على أهنا وعاء للمعرفِة والثقافة بكلِّ جوانبها، 

َة التي هتمل لغَته ا أمٌة تحتقر وال تكون مجرَد مادٍة مستقلة بذاهتا للدراسة؛ ألنَّ األمَّ

 نفَسها، وتفرُض على نفِسها التبعية الثقافية.

، " مبينًا هذا: يقول مصطفى صادق الرافعي     ما ُذلَّت لغُة شعٍب إالَّ ُذلَّ

 المستعمر 
ُّ

وال انحطَّت إال كان أمُره يف َذهاٍب وإدباٍر، ومن هذا يفرُض األجنبي

ِة المستعَمرة، ويركبهم هب ا، وُيشعرهم عظمَته فيها، لغَته فرًضا على األمَّ

ا األول:  ويستلِحُقهم من ناحيتِها، فيحكم عليهم أحكاًما ثالثًة يف عمٍل واحٍد؛ أمَّ

ا الثاين: فالحكُم على ماضيهم بالقتِل محًوا  فَحْبس لغتهم يف لغته سجنًا مؤبًَّدا، وأمَّ

ا الثالث: فتقييد مستقبلهم يف األغالِل التي يصنعها، فأمُرهم من بعدها  ونسياًنا، وأمَّ

 ."ألمره َتَبعٌ 

وعلى هذا؛ ينبغي لمن يعرُف العربيَة أال يتكلَّم بغيِرها، وكره الشافعي ذلك،     

 وينبغي لمن دخل اإلسالَم من األعاجِم أن يتعلََّم العربية.

لذلك يجب على المسلم أن يعرَف أهميَة هذه اللغة ومكانتها، وأنه ال غنى     
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ُب أن يعتزَّ هبا ال بغيرها من اللغات كما هو الحاصل عند بعِض لنا عنها، كما يج

النَّاِس مع األسف، وعلينا أن نعلَم أنَّ اللغَة بحٌر ال تكفي السباحة فيه، بل أن 

نغوَص يف مكنونِه، ونستخرج منه المعاين الجميلة والبديعة التي تصنعه وتلبسه 

 لباًسا جذاًبا.

سالمية أن حفظ لها هذا الدين برجاله وإن من نعم اهلل على األمة اإل

المخلصين، وعلمائه العاملين الذين كانوا أعالًما يهتدى هبم، وأئمًة يقتدى هبم، 

لهذا كان على األمة أن تعرف حقهم وتقوم بما يجب لهم،  وذلك بالدعاء لهم،  

ونشر علمهم بين شباب األمة حتى يستفيَد منه العام والخاص، وإن علم النحو من 

إن األئمة من السلف ": قال ابن األنباريشرف علوم العربية على االطالق فقد أ

وأن المجتهد لو جمع كل والخلف أجمعوا قاطبًة على أنه شرٌط يف رتبة االجتهاد، 

العلوم لم يبلغ رتبة االجتهاد حتى يتعلم النحو فيعرف به المعاين التي ال سبيل 

  ."عليه ال تتم إال به لمعرفتها بغيره فرتبة االجتهاد متوقفة

أكثرها النحوية تأليًفا وشرًحا وتدريًسا، ولعل من المتون ولقد اهتم العلماء ب

، وقد تناولها كثير من العلماء بالشرح والدرس شهرة )المقدمة األزهرية(

والتفسير، منهم فضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز العيوين فقد قام 

 .(1)وكانت عبارة عن دروس صوتية وتم تفريغها بشرحها لطلبة العلم،

ولقد كان لمكتب دار ابن سالم للبحث العلمي وتحقيق الرتاث، عظيم 

الشرف يف تفريغ هذه الشروح، وعمل عليها بالتدقيق  والمراجعة اللغوية، فقد قمنا 

                                                           

 مكتب ابن سالم للبحث العلمي والتفريغ الصويتقام بإعدادها  هذا رابط المادة الصوتية المفرغة، (1)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLctC7p20Ak9ZRrk1l_LoLCphZLU4JgX_x 
 قناة المفتي اللغوي. على
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بتصحيح األخطاء النحوية واإلمالئية التي وقعت من مفرغ الصوت، كما قمنا 

والرتقيم للكتاب،  وضبط الكلمات التي يشتبه على القارئ نطقها، وضبط  بالتفقير

 متن األلفية على أصح الطبعات المطبوعة، كما قمنا بتنسيقها،فالحمد هلل وحده.

 الشيخ الدكتور / سليمان بن عبد العزيز العيوين،هذا وقد تميز شرح 

ة العصر باألسلوب السهل الواضح، فهو يمتاز عن سابقيه بمواكبته لغ

ومصطلحات العلم، ومناسبته للمبتدئين من طلبة العلم وغيرهم، فقد جاء الشرح 

 واضح العبارة سهل األلفاظ بعيد عن التعقيد والتكلف.

وكان لحسن أدب الشيخ مع طالبه وعفة لسانه، أثره الواضح يف إقبال طلبة 

العربية،  العلم على الدرس، واستيعابه للشرح وأنا أدعو طالب العلم ومريدي

 وكل صاحب غيرة على هويته العربية أن يحرص على اقتناء هذا الكتاب الطيب.

 مهم تنبيه: 

 منها االستفادة من يمنع ال ولكنه المواد هذه يراجع لم تعالى اهلل حفظه الشيخ

 هبا. المتاجرة عدم بشرط

 باب من فإهنا التفريغات هذه أما الصوتية للدروس الرجوع هو األصل أن وننبه

 .العلم لطالب المساعدة

 له يتميز لم الصوتيه للمادة المفرغ أن بيان( @)  العالمة هذه ضعنا وقد

 .الصويت للشرح الرجوع فنرجو اهلل، حفظه الشيخ كالم من الصواب

 لرضوانه موجبة الكريم لوجهه خالصة أعمالنا يجعل أن تعالى اهلل نسأل

 . العظيم
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 لكي عليها ومالحظاتكم تعليقاتكم وننتظر لكم رفعها سيتم تعالى اهلل شاء إن

 .(1)تعالى اهلل بإذن لها الثاين اإلخراج يف نستدركها

وأسأل اهلَل العظيم أن ينفع به وأن يجزل لصاحبه المثوبة واألجر وأن يرزقنا 

كل من يقرأه، وكل من ساهم يف أن ينفع به مؤلفه وسأله سبحانه أاالخالص، كما  

واجعله عماًل نا المسلمين، به وإخواناللهم  اوانفعنلنور، إخراج هذا العمل ل

فيه، وأنت يا رب أعلم وأعلى، لنا  وباركمنا وتقبله خالًصا لوجهك الكريم 

وظاهًرا وباطنًا، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله  اوالحمد لك أواًل وآخرً 

  وصحبه وسلم.

 

 

 كتبه

 ثللبحث العلمي وحتقيق الرتا

00201098546682 

 جمهورية مصر العربية

                                                           

(1)  aboammarsalam@gmail.com 
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 ترمجة الشيخ خالد األزهــري
 

 ولقبه وكنيته: امســه ونسبه 

هو الشيخ زين الدين خالد بن عبد اهلل بن أبي بكر محمد بن أحمد الجـرجي 

المصـري الشافعي األزهـري، الوقَّاد. فهو من )جرجا( وهي موضع بمدينـة 

 سوهـاج بصعيد مصـر.

ففيها قـوالن، القول األول وهو األرجح هو أهنـا  "األزهــري "ا تسميته بــ أمـ

فقد كان هذا شائعا يف ذلك العـصر وهذا واضح يف  "الجــامع األزهـر "نسبــة إلى 

حملني عليه شيخ  "كالم الشيخ نفسه حيث ذكـر كتابه لشرح اآلجـرومية ما نصه 

ة سيدي وموالي العـارف بربه العلي، الوقت والطـريقة، ومعدن السلوك والحقيق

وهذا الرجل من علمــاء الجـامع األزهـر، فمن  "سيدي الشيخ عبــاس األزهري

 الواضح شيوع هذه النسبة إلى الجامع األزهر.

 "أما القول الثاين انفرد به صــاحب كتاب جنــات الـروضات، الذي يحيل لفظ 

ر األزهـري، وهو قول غيـر دقيق ال إلى نسبته إلى اإلمام أبي منصو "األزهـري

 يستند إلى تمحـيص إذ أن ليس هنـاك ما يوثق النسبة بينهما.
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 حــياته وطلبـه للعلم 

هــ )تقريبا( يف جرجا، ثم انتقل منذ صغره إلى القاهــرة مع 838ولد الشيخ عام 

أبي  أبويه، وهنـالك عاش وبدأ طريقه لطلب العلم فقرأ القرآن والعمدة ومختــصر

شجــاع، وتحـول إلى األزهر فقرأ فيه المنهاج وقرأ يف العربية على يعيش 

المـغربي، وعن غيره من علماء العربية والفقه والعلوم األخرى، حتى برع يف 

العربية وصار إماما فيها واشتغل التدريس يف الجــامع األزهر، مع إلمامه وتقدمه 

 يف بعض العلـوم األخرى. 

خالد األزهري على نخبة من كبار علماء زمانه يف فنون وعلوم وتتلمذ الشيخ 

هـ(، عبـد  864هـ(، يعيش المغربي )ت 863مختلفة، مثل داود المالكي )ت

هـ(،  870الدائم األزهــري )كان من علماء القراءات وأخذ عنه الجزرية ت 

هـ( وعنه أخذ الفقه، والشمني والكافياجي  871الـقاضي المنـاوي)ت 

 هــوري وغيرهم... والسن

ولـما كان الشيخ مشتغال بالتدريس الذي قضى فيه جـل حياته فقد تتلمذ على 

 يده عددا كبيرا من التالمـيذ الذين صاروا فيما بعد علماء مربزين ومن هؤالء: 

 هـ(.923أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطـالئي الشافـعي )ت  -

  "ابن الشبلي "نفي المعروف بــأحمد بن يونس بن شهاب الدين المـصري الح

 هـ(.947)ت 

 هـ(. 897أبو بكر بن رجب بن رمضان الزين القاهري الشافعي الساسي )ت 

وغير هؤالء يوجد الكثير من العلماء الذين أخذوا عن الشيخ خالد األزهـري 

 النحو والقراءات والفقه.
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 مؤلفاته 

ت علمية مختـلفة فمنها ما هو تـرك الشيخ أرًثا علميًّا مرموقا يف فنون وتخصصا

يف علم النحو والقراءات والفقه، فقد كان عالما موسوعيا يأخذ من كل علم 

 بطـرف، ونذكر من هذه المـؤلفات: 

 .األزهـرية يف علم العـربية 

  .إعــراب اآلجــرومية 

 .األلغــاز النـحوية  يف علــم العــربية 

 ـارة عن إعـراب أللفية ابن تمــرين الطـالب بصناعة اإلعراب )وهو عبـ

 مالك يف النحو(.

 .شــرح العــوامل المائة لعبد القـاهر الجـرجـاين 

 .الحـواشي األزهـرية يف حل ألفاظ المقدمة الجـزرية 

 .)الثمـار اليوانع على جمع الجــوامع )وهو كتاب يف أصول الفقه 

  .الزبــدة يف شــرح الربدة 

 ية )وهو من أجــل شـروح اآلجـرومية شــرح اآلجــرومية يف علم العرب

 وأكثرها انتشارا(.
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  :وفـــاته 

تويفَّ الشيخ خالد األزهــري بعد أدائه مناسك الحج وكان ذلك يف أواخــر 

هـ، ويف تلك السنـة كانت اإلغــارة على قوافل 905شهــر المحـرم من سنــة 

مات مقتوال أم متأثرا  قد –رحمه اهلل  –الحجيج للسلب والنهب فيحتمل أن يكون 

 (*من هول الفتنة والمحنــة. )

      

 



                                                           

( ينظــر ترجمته يف: السخـاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التـاسع، منشـورات دار مكتبـة *)

ر ضوء (، الشماع الحلبي، القبس الحاوي لغر171-172/ 3الحياة، بيـروت، )

(، نجم الدين الغزي، الكـواكب السائرة 264-1/263السخاوي، دار صادر، بيروت )

(، ابن العماد 1/190م، )1997بأعيان المئة العاشرة، دار الكتب العلمية بيروت، 

/ 10،)1بيروت، طـ -الحنبلي، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، دار ابن كثير، دمشق

39-38   .) 
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 ترمجة موجزة لفضيلة الشيخ األستاذ 
 سليمان بن عبد العزيز العيوني الدكتور

 

بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل نبينا محمٍد وعلى آله وصحبه ومن 

 بعد: أما وااله.

سليمان بن عبد العزيز ستاذ الدكتور/ لفضيلة الشيخ األ فهذه ترجمة موجزة

األستاذ الدكتور يف قسم النحو والصرف بجامعة اإلمام محمد بن سعود  العيوين

 اإلسالمية يف الرياض.

له جهوٌد مباركٌة طيبٌة نافعٌة يف التدريس، والتأليف  -ه اهللحفظ -وفضيلته

  والتحقيق.

      حفظه اهلل -فمن مؤلفاته-:  

 .الصغير وفتحه وشرحهمتن النحو  -1

  .متن الصرف الصغير وفتحه وشرحه -2

 .عراب وفتحه وشرحهمتن الموطأ يف اإل -3

 اإلمالء. يف الموطأ -4

 ومن حتقيقاته:  

 والتصريف. بن مالك يف النحواتحقيق ألفية -1
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  .تحقيق جزٍء من كتاب إرشاد الطالب إلى لفظ اللباب ألحمد الغنيمي-2

 مزمي يف علوم القرآن.تحقيق منظومة الز-3

 وله من الشروح الصوتية واملرئية: 

 اآلجرومية. شرح -1

  لفية.شرح اآل -2

 .شرح النحو الصغير  -3

 . شرباويلالمية اشرح  -4

 .شرح الصرف الصغير  -5

 .شرح قواعد اإلعراب  -6

  .شرح الموطأ يف اإلعراب -7

 .شرح ملحة اإلعراب  -8

 .شرح المقدمة األزهرية  -9

 .شرح قطر الندى  -01

 .اإلنسان إعراب سورة  -00

 .محاضرة اإلعراب أركانه ومصطلحاته وبعض ضوابطه  -12

  .( األلفية على مختصر تعليق)  األلفية فتح -13

 زاد. بأكاديمية العربية اللغة مستويات شرح -14

 الشرح الموسع أللفية ابن مالك.. -15

 محاضرة ألفية ابن مالك منهجها وشروحها. -16
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 اللبيب. مغني من أبواب شرح -17

 العروض. علم شرح -18

، بعضها موجودة على قناة وغيرها الكثير نفع اهلل بعلمهلشروحات وهذه ا

 .(1)الشيخ الرسمية

 على مشايخ وعلماء أجالء، فعلى رأسهم -حفظه اهلل -وقد درس فضيلته: 

 .عبد العزيز بن بازسماحة الشيخ -1

 .محمد بن صالح العثيمينالشيخ العالمة الفقيه -2

  .الرحمن بن جربينعبد اهلل بن عبد الشيخ العالمة -3

 .-حفظه اهلل تعالى – صالح بن فوزانالشيخ -4

 ة:ومن مشاخيه يف اللغة العربي 

 .-حفظه اهلل تعالى - محمد المفدىالدكتور النحوي/ -1

 .-حفظه اهلل تعالى - ناصر الطريفالدكتور/ -2

 .-حفظه اهلل تعالى -حسن الحفظيوكذلك سيادة األستاذ الدكتور/ -3

 .-حفظه اهلل تعالى -عبد اهلل سالم الدوسريستاذ الدكتور/ وكذلك األ-4

 

 

                                                           

 لغويقناة المفتي ال  (1)

https://www.youtube.com/channel/UC_LMVcg-m-8tNwIcWy3cTgw
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 من دروس شرح األزهرية األولالدرس 

﷽ 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد خاتم األنبياء 

والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من اتبع طريقتهم 

 الدين، وسلم تسليًما مزيًدا.  واستن بسنتهم إلى يوم

 أما بعد: 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبيَّاكم يا إخوان، يف عصر يوم 

السبت السابع والعشرين من شهر ربيٍع اآلخر، من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائة 

نحن يف جامع الراجحي يف  -عليه الصالة والسالم-وألف من هجرة المصطفى

الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس األول من دروس حي 

شرح المقدمة األزهرية للشيخ خالد بن عبد اهلل األزهري المتوىف سنة خمٍس بعد 

 التسعمائة. 

  :ويف مقدمة هذا الدرس ُأحبُّ أن أذكر أموًرا سريعة 

 -سبحانه وتعالى-: أشكر لكم همتكم يف طلب العلم يف بيوت اهللاألمر األول

فهذه همٌة ممدوحٌة وُيشكر عليها صاحبها وخاصًة يف هذا الوقت، وأدعو اهلل 

ًة لكم  سبحانه وتعالى أن يجعل ما تتعلمونه يف موازين حسناتكم، وأن يجعله ُحجَّ

ال عليكم، وأن ينفعكم به، وأن ينفع اإلسالم والمسلمين بكم، إنه على كل شيٍء 
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 قدير. 

هذا الشرح هو لمن انتهى من شرح األجرومية، أي: أنه ليس : األمر اآلخر

شرًحا للمبتدئين؛ فلهذا سنراعي ذلك ونجعله نصب عيوننا يف أثناء الشرح، لن 

نقف عند األشياء الواضحة التي ُتشرح للمبتدئين؛ وإنما سنحاول إن شاء اهلل تعالى 

ب النحو.  أن يكون شرًحا مناسًبا لهذا المتن المتوسط، أي: للمتوسطين  من ُطالَّ

: يتعلق هبذا المتن، هذا المتن ُيسمى األزهرية أو المقدمة واألمر الثالث

األزهرية؛ نسبًة إلى مؤلفها الشيخ خالد بن عبد اهلل األزهري، المعروف بالوقاد، 

تويف قبله بسنواٍت قليلة، وهو من  -رحمه اهلل-وهو معاصٌر لإلمام السيوطي

ُيعدون أئمة يف هذا الشأن، ولُه كتٌب مهمة يف النحو وغير النحويين الكبار الذين 

النحو، والذي يهمنا اآلن هو النحو، وأعظم كتاٌب له يف النحو هو كتابه: التصريح 

إعراب "بمضمون التوضيح، هو شرح كتاب أوضح المسالك، ومن كتبه كتاب 

ملًة ُجملة، فهو أعرب فيه ألفية ابن مالك إعراًبا كاماًل، كلمًة كلمة وُج  "األلفية

 يصلح لمن يريد أن يتدرب على اإلعراب، مطبوٌع ومشهور. 

: هذه المقدمة، المقدمة األزهرية، وهي تعدُّ من ُكُتب النحو ومن كتبه

وأمثال ملحة اإلعراب  -رحمه اهلل-المتوسطة، يعني أمثال قطر الندى البن هشام

ملحة اإلعراب أهنا منظومٌة ولكٍل منها ميزة، فميزة  -رحمه اهلل-لإلمام الحريري

سهلة، ولكن المعلومات النحوية فيها قليلة، وقطر الندى والمقدمة األزهرية 

بينهما تشابٌه كبير إالَّ أن قطر الندى عبارته أحكم، عبارته محكمة ورصينة، وفيها 

ب المتوسطين،  تحقيقاٌت لبعض المسائل النحوية التي قد تعلو على مستوى الُطالَّ

هرية فتتميز بحسن ترتيبها، فرتتيبها أفضل من ترتيب قطر الندى وخاصًة يف أما األز

المقدمات، وعبارهتا أسهل من قطر الندى؛ ألهنا متأخرة عن قطر الندى بعدة 
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 قرون. 

: أنُه يف آخر المقدمة عقد أبواًبا قلما تجدها يف ُكُتب ومن الميزات المهمة فيها

ها، وعقد باًبا لما يتعلق بشبه الجملة وأحكامها النحو حتى الُكُتب الكبيرة مع أهميت

النحوية، وباًبا للجملة وأحكامها النحوية، وهذه من األمور التي ال يستغني عنها 

 الطالب. 

واألزهرية لها شروح وطبعات؛ فطبعتها التي أعرفها هي الطبعة التي حققها 

ومحققٌة تحقيًقا  أخونا الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، وهي طبعٌة جيدة

علمًيا، هذه الطبعة التي أعرفها، ولها شروٌح كثيرة، أكثرها مخطوٌط أو محقٌق يف 

رسائل علمية، وأشهر شروح األزهرية هو شرح األزهرية لصاحبها الشيخ خالد 

األزهري، وهذه الطبعة التي عندي وهي طبعة قديمة وال أعرف لها طبعًة جديدة، 

 جديدة أم ال.  ال أدري هل صدر لها طبعة

بحاشيٍة قيمة للشيخ حسن العطار على شرح األزهري،  وتتميز هذه الطبعة

وهي حاشيٌة مفيدة، فلهذا من المستحسن يا إخوان أن الطالب قبل أن يأيت إلى 

الدرس يقرأ يف شرح األزهرية لصاحبها؛ لكي يكون قد ألم بشرحها ولم يبَق عليه 

منها أو يسأل عنها يف أثناء الدرس، ولنا على  إال بعض التوضيحات التي قد يستفيد

األزهرية شرٌح يف هذا الجامع، كنا شرحناه يف سنة، وكان درًسا يف األسبوع، فمن 

 أراد أن يعود إليه؛ فهو موجود على موقع الجامع، ويف مواقع أخرى على النت. 

هذا  ونتوكل عليه، ونسألُه سبحانه وتعالى أن يجعل بعد ذلك نستعيذ باهلل 

 الدرس مبارًكا مفهوًما نافًعا، ونشرع بعد ذلك يف قراءة المتن، سمِّ اهلل. 

أحسن اهلل إليك.. الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله 

 .وصحبه ومن وااله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين
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 تعريف الكالم

 : -رحمه اهلل تعالى-قال المؤلف

 املتن

اصطالح النحويين عبارٌة عما اشتمل على ثالثة أشياء، وهي:  الكالم يف)

 .(اللفظ، واإلفادة والقصد

 الشرح

نعم؛ المحقق وضع بعض العناوين المفيدة، وهي ال بأس هبا إذا كانت مميزًة 

عن كالم صاحب المتن، وقد ميزها المحقق كما ترون بين معقوفتين؛ فلهذا عندما 

ليست من كالم األزهري؛ وإنما هي فقط من باب  يقرأ القارئ ال يقرأها؛ ألهنا

 التوضيح. 

مقدمته كعادة النحويين بتعريف الكالم،  -رحمه اهلل تعالى-ابتدأ األزهري

وتعريفه للكالم هو: بياٌن لموضوع النحو، يعني أراد أن يبين لك ما الشيء الذي 

اص، ال عالقة يبحث فيه النحو، النحو ال عالقة له بالمتكلمين، بالذوات، باألشخ

له بالسيارات، ال عالقة له بالعمارات، عالقته بماذا يبحث يف ماذا؟ يبحث يف 

الكالم، موضوعه يف الكالم، وال عالقة له فيما سوى ذلك؛ إًذا ال ُبدَّ أن نعرف هذا 

الكالم الذي يبحث فيه النحو، بحيث تطبُق أحكام النحو على هذا الكالم، وال 

واشتمل فالكالم الذي ُتطبق عليه أحكام النحو، يقول: )تطبقها على شيٍء آخر؛ 

 (؛ وسيشرحها واحًدا واحًدا، نعم. على ثالثة أشياء، وهي: اللفظ واإلفادة والقصد
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 املتن

 )فاللفظ: اسٌم لصوٍت ذي مقاطع أو ما هو يف قوة ذلك(.

 الشرح

، اللفظ! أي ملفوظ؟! الملفوظ من الفم، أي: األصوات التي ُتلفظ من الفم

( أي: ما ليس له حروف، وهو أو ما هو يف قوة ذلك( أي: ذي حروف، )ذي مقاطع)

يف معنى وقوة الكلمة؛ كالضمائر المسترتة، فإن الكلمات عند العرب إما أن يوضع 

لها حروف، وهذا هو األصل واألكثر، فـ )قام، وجلس، وعن، ويف، وباب، 

ى معانيها، وهناك كلماٌت وجدار( هذه كلماٌت وضعت العرب لها حروًفا تدل عل

قليلة لم تضع العرب لها حروًفا مع أهنا كلمات ومفهومة ومقصودة ومرادة 

بالكالم؛ كالضمائر المسترتة؛ كقولك: )اذهب( اذهب: فعل أمر، وأين فاعله؟ 

ضميٌر مسترٌت فيه، تقديره نحو: أنت؛ فلهذا نفهم أنَّ قول المعربين يف تقدير الضمير 

 لألفهام وليس حقيقًيا، يعني إذا قلت: فاعل )اذهب(  المسترت هو تقديرٌ 
ٌ

تقريبي

مسترتٌ تقديره: أنت؛ فمعنى ذلك أنك وضعت للضمير حروًفا؛ مع أنَّ هذا الضمير 

ليس له حروف، هو ُيفهم فهًما فقط، لكن عندما نقول: تقديره: أنت، هذا من باب 

ه وتقريبه أنت، بخالف التقريب، يعني لو كان له حروف وكان له لفظ، لكان تقدير

الضمائر البارزة التي لها حروف، فهذه تدخل يف الصوت الذي له مقاطع أي: 

 حروف. 
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 املتن

والصوت عرٌض يخرج مع النََفِس مستطياًل متصاًل بمقطٍع من مقاطع الحلق )

 (. واللسان والشفتين

 الشرح

ف اللفظ بأنه: صوٌت ذو مقاطع، احتاج أن ُيعرِّ  ف الصوت بما نعم؛ بعد ما عرَّ

 سمعتم، والصوت: يكاد ال يحتاج إلى تعريف، نعم. 

 املتن

واإلفادة: إفهاٌم معنًى يحصل السكوت عليه من المتكلم أو من السامع أو )

 (. منهما على الخالف يف ذلك

 الشرح

نعم؛ عاد بعد ذلك إلى تكملة تعريف الكالم؛ ألن الكالم كما قال: ما اشتمل 

فظ، وعرف اللفظ، واإلفادة، اإلفادة قال.. ألن الفائدة هو على ثالثة أشياء: الل

المعنى قد تكون ناقصة غير كاملة؛ كأن تقول: )محمد( إذا قلت لك: )محمد( 

تفهم شيًئا أو ال تفهم شيًئا؟ تفهم أنه رجل واسمه محمد، تفهم لكن ما باله؟ ما 

أو أنثى واسمها هند  زالت الفائدة ناقصة، بخالف ما لو قلت: )هند( تفهم أهنا امرأة

لكن ما بالها؟ الفائدة ناقصة؛ هذا ال ُيسمى كالًما، ال ُبدَّ أن تكون الفائدة تامًة، ما 

معنى تامًة؟ قال: يعني يحسن السكوت عليها، لو أردت أن تسكت عليها لكان هذا 

حسنًا، طيب ومن الذي يسكت على تمام الفائدة؟ المتكلم أو السامع؟ خالف، 

المتكلم، والخالف يف ذلك قد يكون من الخالفات اللفظية؛ ألن  والراجح أنه
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المتكلم عندما تتم الفائدة عنده، يعني عندما يتم المعنى الذي يريد إيصاله يمكن 

أن يسكت، فسيكون المعنى حينئٍذ تاًما عند السامع أيًضا، إال أن السامع أحياًنا قد 

 ف بينهم. يفهم خالف ما يريد المتكلم، فلهذا هو قال: خال

 املتن

 (. والقصد: أن يقصد المتكلم إفادة السامع)

 الشرح

هذا األمر الثالث يف الكالم: القصد، أن يكون المتكلم قاصًدا إلفهام السامع، 

ليخرجوا كالم غير القاصدين ككالم النائم أو نحو ذلك، هذا ال ُيسمى عند 

 ُيقال أنه لحن؛ ألن كالم النحويين كالًما، يعني لو تكلم النائم بكالم فأخطأ، ال

النائم ال ُيسمى عند النحويين كالًما؛ يعني: ال يطالب بتطبيق أحكام النحو على 

كالمه، ما ُيذم على ذلك اإلنسان؛ ألنه ليس بكالم أصاًل؛ بخالف المستيقظ لو 

تكلم فأخطأ ُأخذ ذلك عليه وُنقد، وقيل: أخطأ ولحن، وُينقل ذلك عنه وُيعاب 

لحن فصيح يف نومه ال ُيخطأ بذلك؛ ألنه ال ُيسمى عند النحويين  عليه، لكن لو

كالًما؛ ألن اشرتاطهم اإلفادة يكفي؛ ألن اإلفادة وعرفنا أن المراد باإلفادة اإلفادة 

التامة، اإلفادة التامة ال تكون إال برتكيب، يعني بكلمتين فأكثر، ال يمكن أن تكون 

أكثر، فلهذا اشرتاط اإلفادة يكفي عن اشرتاط اإلفادة بكلمٍة واحدة ال بد بكلمتين ف

 الرتكيب. 

: ال شكَّ يف اشرتاط عربية الكالم، يعني من الشروط واألشياء التي وأمٌر آخر

يشرتط الكالم لكي ُيسمى عند النحويين كالًما: أن يكون عربًيا؛ فلهذا بعضهم 

يخرج يفسر القصد بذلك، ويقول: الوضع، يعني أن يكون بالوضع العربي، ل
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اللغات غير العربية، ما معنى أن يخرج اللغات غير العربية؟ نقول: اللغات غير 

العربية ليست كالًما عند النحويين، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك: أنك ال تطبق 

أحكام النحو على اللغات األعجمية، هذا المعنى فقط.. فليس يف ذلك مدٌح وال 

قول: هذه ليست عند النحويين كالًما؛ ذمٌّ للغات األعجمية، هو وصٌف للواقع، ي

بمعنى: أنَّ أحكام النحو ال ُتطبق عليها، وإنما ُتطبق أحكام النحو على الكالم 

 العربي. 

 املتن

مثال اجتماع هذه الثالثة: )العلم نافع(؛ ألنه صوٌت مشتمٌل على بعض )

فهم حروف الحلق واللسان والشفتين، وهي بعض الحروف الهجائية ومفيٌد ألنه أ

معنًى يحسن السكوت عليه، ومقصوٌد ألنَّ المتكلم قصد به إفادة السامع، وأجزاء 

 (.الكالم التي يتركب منها ثالثة أشياء: االسم، والفعل والحرف

 الشرح

نعم؛ انتقل اآلن إلى بيان أجزاء الكالم، الكالم يتكون من أجزاء، كل جزٍء 

عاًل أو حرًفا، هذه القسمة الثالثية هي ُيسمى كلمة، والكلمة: إما أن تكون اسًما أو ف

القسمة التي أجمع عليها النحويون، ولم يخالف يف ذلك إال من ال ُتعترب مخالفته؛ 

قرآًنا، "فدليلهم على ذلك هو: االستقراء، يعني يقول: نظرنا يف كالم العرب 

و فعٌل أو ؛ فلم نجد كلمًة تخرج عن هذه الثالثة: إما اسٌم أ"وحديًثا، وشعًرا، ونثًرا

 حرف، هذا هو دليل االستقراء. 
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 املتن

 )عالمة االسم:

فعالمة االسم، الخفض نحو: )بزيٍد(؛ والتنوين، واأللف والالم نحو )الغالم(، 

 (. وحروف الخفض نحو )من اهلل(

 الشرح

(؛ يعني العالمة المميزة التي تميزه عن أخويه: الفعل فعالمة االسمقال: )

الضمة، "يريد بقوله: عالمة االسم، العالمة اإلعرابية  والحرف، واضٌح أنه ال

هذه تأيت يف الكالم على اإلعراب والبناء؛ وإنما ُيريُد بذلك  "والفتحة، والكسرة

العالمة المميزة التي ُتميِّز االسم عن أخويه، وذكر هنا كما ترون أربع عالمات 

يريد الخفض(؛ لها، ) وهي مذكورٌة ومشروحٌة يف األجرومية، فال نحتاج إلى شرٌح 

نحو: )بزيٍد(؛ والتنوين، واأللف والالم نحو )الغالم(، وحروف الخفض الجر )

(؛ فالخفض والتنوين عالمتان تلحقان االسم، واأللف والالم نحو )من اهلل(

حروف الخفض عالمتان تسبقان االسم، وكل هذه العالمات كما ترون عالماٌت 

زيٍد ُيلفظ هبا، والتنوين زيٌد ُيلفظ به، واأللف  لفظية؛ يعني: ُيلفظ هبا؛ فالخفض:

والالم وحروف الخفض ُيلفظ هبا، هناك عالمٌة خامسة كان ينبغي أن يذكرها؛ ألنَّ 

هذا المتن للمتوسطين، نعم ال ُتذكر يف األجرومية؛ ألهنا للمبتدئين، ولكن كان 

إلسناد إليه، وهي ينبغي أن ُتذكر هنا؛ ألن المتن للمتوسطين، وهذه العالمة هي: ا

عالمٌة معنوية، وهي أقوى عالمات االسمية، أقواها؛ ألهنا تدخُل على جميع 

األسماء، بينما العالمات اللفظية كما ترون تدخل على بعض األسماء دون بعض، 

فالتنوين يدخل على بعضها كزيٌد وجداٌر وباٌب، وال يدخل على بعضها؛ كـ هذا 

 والذي، وكذلك بقية العالمات. 
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والمراد باإلسناد إليه: هو أن تجعله مبتدًأ أو فاعاًل، فكل كلمة ُيمكن أن 

تجعلها مبتدًأ فهي اسٌم، وكلُّ كلمة ُيمكن أن تجعلها فاعاًل فهي اسٌم، فأنت إذا 

زيٌد "جعلت الكلمة مبتدًأ؛ فإهنا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج بعدها إلى خرب؛ كقولك: 

سافٌر بعملية اإلسناد؟ أسندت ماذا إلى ماذا؟ ، والمعنى ما معنى زيٌد م"مسافرٌ 

أسندت السفر إلى زيد؛ فالُمسند هو السفر، والُمسند إليه هو زيد، أما الُمسند 

فهو ال يكون إال  -وهذا الذي يهمنا-فيكون اسًما وفعاًل وُجملًة، وأما الُمسند إليه

، "زيٌد سافر"قول: ، وت"زيٌد مسافرٌ "اسًما، ال يكون أبًدا إال اسًما؛ فأنت تقول: 

؛ فالخرب الُمسند يكون اسًما وغير اسم، أما المبتدأ فال "زيٌد سافر أبوه"وتقول: 

يكون إالَّ اسًما؛ فلهذا عندما نصل أو عندما يصل النحويون إلى تعريف المبتدأ، 

سيقولون: هو اسٌم، ويكملون التعريف بأن المبتدأ ال يكون إال اسًما، ال يكون 

 شيًئا آخر. 

و تقع الكلمة فاعاًل، فإذا وقعت فاعاًل فإهنا تحتاج قبلها إلى فعل، كقولك: أ

بعملية اإلسناد؟ أسندت السفر إلى زيد، لكن  "سافر زيدٌ "ما معنى  "سافر زيدٌ "

، سافر: فعل وهو الُمسند، وعرفنا أن الُمسند يكون اسًما "سافر زيدٌ "بفعل فاعل 

 ل الُمسند إليه ال يكون إالَّ اسًما. وغير اسم، إلى زيد وهو الفاعل، والفاع

: أنَّ الُمسند إليه ال يكون إالَّ اسًما، والُمسند إليه يف الُجملة االسمية الخالصة

 هو المبتدأ، والُمسند إليه يف الُجملة الفعلية هو الفاعل. 

: أنَّ المبتدأ ال يكون إال اسًما؛ ألنه ُمسنٌد إليه، والفاعل ال يكون إال النتيجة 

 سًما؛ ألنه ُمسنٌد إليه. ا

: أنَّ عملية اإلسناد يف كل ما قلناه واحدة، وهي: إسناد نستنتج من كل ذلك

السفر إلى زيد، هذا المعنى الذي نريده، واللغات كل اللغات يف العالم تقوم على 
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نظرية اإلسناد؛ ألن اإلفهام والمعنى ال يقوم إال على اإلسناد، أن ُتسند شيًئا إلى 

 ي تحدث الفائدة ويتم اإلفهام. شيء؛ لك

ا أن يكون ُجملة اسمية تبدأ باسم  ُثمَّ إنَّ اإلسناد يف اللغة العربية كما رأيتم: إمَّ

 "سافر زيد"، وإما أن يكون بُجملة فعلية تبدأ بفعل فتقول: "زيٌد مسافر"فتقول: 

والمعنى العام واحد وهو: إسناد السفر إلى زيد، ثم لك بعد ذلك يف هاتين 

م "ما سافر إالَّ زيد"الجملتين تصرفاٌت كثيرة، قد تدخل معنى الحصر  ، وقد ُتقدِّ

 وتؤخر المفعول به ... إلى آخره. 

وهذا وكون اللغة العربية ال تدلُّ على المعنى الواحد إالَّ بطريقين: الجملة 

االسمية، والفعلية؛ يدلُّ هذا على ثراء اللغة العربية، كيف حكمنا بذلك؟ حكمنا 

بذلك بمقارنة اللغة العربية باللغات األخرى األعجمية؛ اللغات األعجمية كيف 

ُيمكن أن ُتبين هذا المعنى اإلسنادي، وهو: إسناد السفر إلى زيد؟ بطريقين أو أكثر 

أو أقل؟ إن كانت أكثر فهذا فقٌر يف اللغة العربية، وإن كانت أقل فهذا ثراء يف اللغة 

المية ال تدلُّ على المعنى اإلسنادي إالَّ بجملٍة اسمية، العربية، وأغلب اللغات الع

األوروبية، "يعني ال ُبدَّ أن تبدأ باسم فيها، أغلب اللغات العالمية، اللغات 

؛ فاللغة اإلنجليزية مثاًل ال ُبدَّ أن تبدأ فيها باسم إالَّ يف النادر "والهندية، واألفريقية

مسافر، فسروها أو ترجموها، بس ما  قد تبدأ بفعل، فيجب أن تقول مثاًل: زيدٌ 

، حتى "سافر زيد"، تقدم الفعل "سافر زيد"يمكن أبًدا تقول يف اللغة اإلنجليزية: 

ولو كنت تتكلم عن نفسك، أسندت السفر إلى نفسك يف العربية قد تأيت بذلك 

، وقد تأيت بجملة فعلية مباشرة فتقول: "أنا سافرت"بجملة اسمية فتقول: 

أنا "اللغة اإلنجليزية ما يف إال اللفة الطويلة هذه جملة اسمية  ، يف"سافرت"

؛ فلهذا يكون "سافرت"، وال يمكن أن تقول يف اللغة اإلنجليزية مباشرة: "سافرت

اللغة اإلنجليزية هي من الصور القديمة للغات، اللغات الالتينية عموًما، لم تتطور 
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 إلى الحد الذي وصلت إليه اللغة العربية. 

يقول: أرفع اللغات العالمية  -هذا كالم علماء اللغة المقارنة-ا اللغة العربيةأمَّ 

م والتطور هي اللغات السامية وعلى رأسها اللغة العربية، هذا  من حيث التقدُّ

كالمهم سواٌء أوروبيين، أو أمريكيين، أو إفريقيين، أو صينيين أو يابانيين، هذا 

 اآلن على العالمات الُمميِّزة للفعل، تفضل. كالمهم، نعود إلى موضوعنا، ونتكلم 

 املتن

 وعالمة الفعل)

؛ وتاء التأنيث الساكنة "سيقوم"والسين نحو:  "قد قام زيٌد، وقد يقوم"نحو 

 (."قومي"؛ وياء المخاطبة مع الطلب نحو: "قامت"نحو: 

 الشرح

يه )االسم أي: العالمة المميزة التي ُتميُِّز الفعل عن أخووعالمة الفعل(؛ نعم؛ )

قد قام "والحرف(، وذكر كما ترون أيًضا أربع عالمات: قد، ومثل لذلك بمثالين: 

، يريد أن يقول: إنَّ قد تدخل على الفعلين: الماضي والمضارع، "زيد، وقد يقوم

، )وتاء التأنيث الساكنة فهي خاصٌة بالفعل المضارع ("سيقوم"والسين نحو: )

وياء المخاطبة مع الطلب ة للفعل الماضي، )هذه عالمة ُمميِّز ("قامت"نحو: 

 (؛ هذه عالمٌة ُمميِّزة لفعل األمر، نعم. "قومي"نحو: 



 

 
e 

g h 

f  29 
  األزهريةشرح 

 

 

 املتن

 )وعالمة الحرف:

 (. أالَّ يقبَل شيًئا من ذلك

 الشرح

أنَُّه ال يقبل شيًئا من "االسم والفعل "نعم؛ عالمة الحرف التي ُتميزه عن أخويه 

أي: أن عالماته عدمية، بينما عالمات االسم عالمات االسم وال عالمات الفعل، 

وعالمات الفعل عالمات وجودية، أن تقبل هذا األمر، يعني أن يوجد فيها هذا 

األمر وجودًيا، أما الحرف عالماته عدمية، أي تنعدم فيه عالمات االسم وعالمات 

 الفعل، كما قال الحريري يف ُملحته: 

مةفِقس على قو   والحرف ما ليس له عالمة  لي تُكن عالَّ

وذكر "االسم والفعل والحرف "اآلن انتهى من الكالم على أجزاء الكالم 

العالمات المميزة لها، سينتقل بعد ذلك إلى ذكر تقسيماٍت ُأخرى ُمهمة تفيد 

الطالب يف أول دراسته للنحو؛ ألنه سيحتاج إليها، يحتاج إليها؛ ألهنا ستُمر عليه يف 

 ن نعرف هذه التقسيمات والُمراد هبا من اآلن، نعم. عدة أبواب، فلهذا ينبغي أ
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 املتن

اسٌم وفعٌل "والمفرد ثالثة أقسام:  "مفرٌد ومركب"ثم اللفظ قسمان )

، ومبهٌم نحو: "أنت"، ومضمٌر نحو: "زيد"، واالسم ثالثٌة: مظهٌر نحو "وحرف

 (."هذا"

 الشرح

لق على كل ملفوظ، نعم؛ اللفظ بمعنى الملفوظ، فلهذا معناها عام اللفظ، ُتط

سواٌء كانت كلمة مفردة، أم كانت أكثر، ككلمتين، أو كانت جملة اسمية أو فعلية، 

ثم اللفظ قسمان: ُكلُّ ذلك يدخُل يف إطالق اللفظ؛ فلهذا اختارها هنا فقال: )

ن من "ُمفرد وُمركب" ن من كلمٍة واحدة، مركب أي: ما تكوَّ (، مفرد يعني: ما تكوَّ

 ن كلمتين فأكثر. أكثر من كلمة، م

( ثم "اسٌم، وفعٌل، وحرف"المفرد ثالثة أقسام: بدأ بتقسيم المفرد فقال: )

سيقسم االسم المفرد، ثم سيقسم الفعل المفرد، ثم سيقسم الحرف المفرد، بدأ 

، "زيد"االسم المفرد ثالثة أقسام: مظهٌر نحو بتقسيم االسم المفرد، فقال: )

(، مظهر ومضمر، ويقولون: ظاهر "هذا" ، ومبهٌم نحو:"أنت"ومضمٌر نحو 

 وضمير، ُكلُّ ذلك بمعنًى.

زيد، "فاالسم الظاهر أو الُمظَهر: هو خالف الضمير، وخالف الُمبهم؛ كـ  

 ؛ هذه كلها أسماٌء ُمظَهرة ظاهرة."وباب، وجالس، وجلوس

والمضمر أي: الضمير بكل تقسيماته البارز والمسترت، المذكر والمؤنث،  

ا دلَّ على مفرد ومثنى وجمع، ُتسمى مضمرات أو ضمير ضمائر، والمفرد وم

 مصطلح واحد. 
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والمبهم؛ ويريدون بالمبهم: أسماء اإلشارة واألسماء الموصولة، أسماء 

، واألسماء "هذا وإخواهنا: هذا، وهذه، وهذان وهاتان وهؤالء"اإلشارة 

؛ هذه "والاليت الذي، والتي، واللذان واللتان، والذين،"الموصولة وإخواهنا: 

 أسماء ُمبهمة؛ ألن معانيها يف غيرها. 

 املتن

، وأمر نحو: "يقوم"، ومضارٌع نحو: "قام"والفعل ثالثة أقساٍم: ماٍض نحو: )

 (."ُقم"

 الشرح

نعم، وهذا التقسيم هو التقسيم المشهور للفعل، وال يحتاج إلى شرح؛ وإنما 

حيث ماذا؟ بالنسبة إلى ماذا؟ الذي نسأل عنه يف ذلك هو هذه القسمة للفعل، من 

بالنسبة إلى الزمان، طيب األمر فعل أمر ما عالقة كلمة أمر بالزمان؟ كلمة أمر أن 

تقول هذا بالنسبة للزمان، طيب كلمة ماٍض نعم متعلقة بالزمان الماضي، األمر ما 

عالقته بالزمان؟ مضارع ما عالقتها بالزمان؟ هذه بحسب الصيغة، الفعل بحسب 

ثالثة أنواع: إما أن يكون على َفعَل فهذا هو الماضي، وإما أن يكون على صيغته 

 يفعل فهذا هو المضارع، وإما أن يكون على افعل وهذا هو األمر. 

الماضي له زمان، والمضارع له زمـان، واألمـر لـه زمـان.. هـذه مسـألة ُأخـرى؛ 

وقد يكون داالًّ فالماضي األصل فيه أنه يكون يف الماضي، وقد يكون يف المستقبل، 

ذهبـت بـاألمس إلـى "على الزمن المستمر، ُكلُّ ذلك يأيت يف صيغة فعل، فإذا قلت: 

ـــده ـــيت عن ـــد وتعش ـــثاًل: "زي ـــت م ـــع، وإذا قل ـــاٍض منقط ـــذا م ڈ ڈ ژ ژ  }، ه

 ؛ )[0]النحل: {ڑڑ
ِ
( هذا ماٍض أو مستقبل؟ مستقبل، مع أنه فعـل َأَتى َأْمُر اهلل
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الُم عظيًمـا، كـان... يكـون فعـل ماضـي كـان، هـذا أتى، وإذا قلـت مـثاًل: كـان اإلسـ

ماٍض منقطع يعني كان عظيًما يف الماضـي المنقطـع وخـالص انتهـى األمـر؟ أو أنـه 

ُهنـا للماضـي المنقطـع؟ أم للمسـتقبل؟  "كان"اآلن عظيم ويف المستقبل عظيم، إًذا 

ــتمر،  ــل ُمس ــذا الفع ــتمر؟ ه ــل المس ؛ [71]الفرقااان: {چ چ چ ڇ }أم للفع

فعال الماضية قد تدلُّ على االستقبال، وقد تدلُّ على االسـتمرار وكـذلك فبعض األ

المضارع، المضارع صـيغته يفعـل، زمانـه األصـلي إمـا الحـال أو االسـتقبال، وهـذا 

لـم يـذهب  "لـم يـذهب زيـدٌ "يحتاج إلى مثاله، وقد يكون زمانه الماضي، كقولك: 

 ال؟ يف الماضي المنقطع. هذا يف الماضي المنقطع أم يف الحال أم يف االستقب

ذهبُت قبل سنة إلى الرب فوجدُت رجاًل محتاًجا، فجعلُت "لو قلُت مثاًل: 

، أساعده هذا ماٍض أو مضارع؟ مضارع، مع أنك تتكلم "أساعده بكل ما أستطيع

 قبل سنة، وهذه ُتسمى حكاية الحال.

َعَل، فَ "أقصد أن األفعال لها صيغة ولها زمان، فهذا تقسيمه بحسب الصيغة 

أما زماهنا فمسألٌة ُأخرى، يتكلَّم عليها النحويون واللغويون  "ويفعل، وافعل

 واألصوليون، نعم. 

 املتن

، ومختٌص "هل"والحرف ثالثة أقسام: مشترٌك بين األسماء واألفعال نحو: )

 (."لم"، ومختٌص باألفعال نحو: "يف"باألسماء نحو: 

 الشرح

، والحروف التي هي قسم من أقسام نعم، الحروف المفردة ثالثة أقسام

الكلمة، ُيراد هبا: حروف المعاين أم حروف المباين؟ الجواب: ُيراد هبا حروف 
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المعاين، والمفرد حرف معنى، أي: الحرف الذي له معنى؛ كحروف االستفهام 

لم، "هل له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى االستفهام، حروف النفي مثل:  "هل"

التحقيق أو التقليل.. وهكذا؛ هذه  "قد"له معنى وهو النفي،  حرف "لم"، "ولن

حروف المعاين، وهي التي ُتعدُّ قسًما من أقسام الكلمة، وهي التي يتكلم عليها 

 النحويون. 

ماذا ُيقابل حروف المعاين؟ يقابلها حروف المباين، والمفرد: حرف مبنى، 

نى منها الكلمات، مثل كلمة والمراد بحروف المباين: الحروف الهجائية التي ُتب

مبنية من كم حرف؟ الزاي، والياء، والدال.. الزاي حرف، حرف معنى أم  "زيد"

حرف مبنى؟ حرف مبنى ال عالقة للنحويين هبا، النحوي عالقته ماذا؟ مجال بحثه 

ماذا؟ الكالم، قلناه يف البداية، مجال نحوه الكالم، والكالم أجزاؤه: االسم، 

ال عالقة له بشيٍء آخر، اسم، فعل، حرف.. غير ذلك ال عالقة  والفعل، والحرف،

 لُه بِه.

ا الحروف، حروف المباين هذا عمل أهل التصريف، أهل التصريف عملهم  أمَّ

يف الصيغة، صيغة الكلمة، بِنية الكلمة، فحروف المباين تدخل يف علم التصريف؛ 

اء واألفعال، أو مختٌص الحروف ثالثة أقسام: إما مشترك بين األسمفلهذا قال: )

(، نعم الحروف كل الحروف، أي حروف المعاين، باألسماء، أو مختٌص باألفعال

 إما أن تكون مختصة وإما أن تكون مشرتكة. 

 "هل"إما أن تكون مشرتكة: يعني تدخل على األسماء وعلى األفعال، مثل 

الفعل وتدخل على  "هل أبوك حاضر؟"االستفهامية، تدخل على االسم تقول: 

 مشرتك أم غير مشرتك؟ مشرتك.  "هل"إًذا  "هل حضر أبوك؟"تقول: 

ا أن يختص باالسم، أو يختص بالفعل، الحرف  والحرف المختص وهو: إمَّ



 

 34 
 النحو يفاألزهرية 

 

e 

g h 

f  

الذي يختص باالسم كحروف الجر، حروف الجر كلها تختص باألسماء، تقول 

عل، ال يمكن أن تدخلها على ف "من"، "خرجُت من البيت إلى المسجد"مثاًل: 

ال يمكن أن تدخلها على فعل؛ ألهنا خاصٌة باألسماء، والمختص بالفعل؛  "إلى"

ال؛ قد اتركوها سنعود إليها،  "قد"كنواصب المضارع وجوازم المضارع، ومثل 

 مثل نواصب المضارع وجوازم المضارع. 

ال تدخل إلى على مضارع،  "لن"هذه ال تدخل إالَّ على مضارع، ومثل  "لم"

ى اسم، طيب عرفنا هذا التقسيم، الحروف إما أن تكون مشرتكة، وإما ال تدخل عل

أن تكون مختصة باألسماء أو مختصة باألفعال، عرفنا هذا التقسيم، طيب ما فائدة 

 هذا التقسيم؟ ما فائدة معرفة هذا التقسيم؟ 

بنى النحويون قاعدًة على هذا التقسيم، قائمٌة على االستقراء، فقالوا: األصل 

حروف المشرتكة أهنا هاملة، ال تعمُل شيًئا، ال رفًعا وال نصًبا وال جًرا وال يف ال

جزًما، واألصل يف الحروف المختصة أهنا عاملة، تعمل.. وهذا لو تتبعته لوجدته 

صحيًحا، والنحويون إنما يهتمون بالحروف العاملة فهي التي يذكروهنا يف مباحث 

 ند المناسبة. النحو، والهاملة يتعرضون لها تعرًضا ع

فمثاًل: نواصب المضارع حروف، وكلها تنصب المضارع، وجوازم المضارع 

بعضها حروف وهي تجزم المضارع، إن وأخواهتا حروٌف عاملة إًذا مختصة 

باألسماء أم باألفعال؟ باألسماء؛ طيب حروف العطف مختصة أم ُمشرتكة؟ 

لى اسم، تقول: دخلت ع "جاء محمٌد وزيدٌ "حروف العطف ُمشرتكة، تقول: 

دخلت على فعل، إًذا غير مختصة مشرتكة إًذا يف األصل أن  "محمٌد دخل وخرج"

تعمل أو ُتهمل؟ هتمل، وهنا كذلك هاملة ليس لها عمل، حروف االستفهام قلنا: 

 إهنا مشرتكة ال تعمل، ... وهكذا؛ فهذا الذي نستفيده من هذا التقسيم.
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  --(( 46:55 -كلمة غير مفهومة @)) -- الطالب:

هذا حرٌف أم اسٌم أم فعٌل؟ حرف، وهو ُمختص  "مِن"مِن! يسأل عن  الشيخ:

ا  من "فهو اسٌم كأن يكون اسم استفهام  "َمن"ال يدخُل إالَّ على اسٍم، طيب وأمَّ

 "مِن"فـ  "مِن َمن استفدَت "، وإذا قلت: "من يجتهد ينجح"أو اسم شرط  "أبوك؟

 ، تمام. دخلت على اسم أم على فعل؟ على اسم

 َمن تأيت اسم موصول؟  الطالب:

َمن لها أنواٌع منوعة؛ تأيت اسم شرط، واسم استفهام، واسًما موصواًل  الشيخ:

 وغير ذلك، قد تأيت نكرة، نعم لكن ليس هذا هو موضع الدرس. 
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 املتن

، "بعلبك"، ومزجٌي كا "غالم زيد"والمركب ثالثُة أقساٍم: إضايفٌ كا )

 (."قام زيد"وإسنادٌي كا 

 الشرح

نعم، بعد أن ذكر أقسام المفرد اسًما وفعاًل وحرًفا، انتقل إلى ذكر أقسام 

، ومزجٌي كا "غالم زيد"والمركب ثالثُة أقساٍم: إضايفٌ كا الُمركب، وقال: )

 (. "قام زيد"، وإسنادٌي كا "بعلبك"

ما شرحناه ؛ لِ "االسمية والفعلية": الجملتان أما الُمركب اإلسنادي فالمراد به

هذا مركب إسنادي  "قام زيد"قبل قليل من أهنما يقومان على نظرية اإلسناد؛ فـ 

ُمركٌب إسنادي يقوم  "زيٌد قائم"يقوم على إسناد القيام إلى زيد، وكذلك لو قلت: 

 على إسناد القيام إلى زيد، فهذا المركب اإلسنادي الجملتان االسمية والفعلية. 

ب اإلضايف، والمركب اإلضايف هو: ما وقع اإلعراُب على الُمرك :والنوع الثاين

جزئه األول، وُجرَّ جزؤه الثاين باإلضافة، هذا الُمركب اإلضايف، إذا وقع اإلعراب 

على الجزء األول رفًعا ونصًبا وجًرا بحسب إعرابه، والجزء الثاين ُجرَّ باإلضافة 

المسجِد، قرأُت كتاب النحِو، جاء عبد اهلل، هذا باُب "فهذا ُمركٌب إضايف، كقولك: 

، تجد أن الجزء األول خضع لإلعراب رفًعا ونصًبا "مررُت بحارس المدرسةِ 

 وجًرا، والثاين: الُتزَم فيِه الجر على أنُه مضاٌف إليه، 

: الُمركب المزجي، المركب المزجي هو وأما القسم الثالث من الُمركب فهو

ول الفتح، الجزء األول منه يلزم الفتح، لفظان ُمزجا مزًجا بحيُث لِزَم الجزء األ

والجزء الثاين يقع عليه اإلعراب ممنوًعا من الصرف، إذا أخذَت كلمتين 
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ومزجتهما بحيث يكونان ككلمٍة واحدة، فألزمُت الكلمة األولى الفتح، ووضعت 

اإلعراب على آخر الجزء الثاين ممنوًعا من الصرف، فالنحويون يسمون هذا 

تقول:  "بعل، وبك"مدينة مكونة من  "بعلبك"ا مزجًيا؛ كقولك: الرتكيب تركيبً 

، هذه: مبتدأ، وبعلبك: خرب، لكن كيف وقع اإلعراب؟ بعلبُك؛ وقع "هذه بعلبُك "

اإلعراب على األول أم على الثاين؟ على الثاين واألول لزم الفتح، وتقول: 

الصرف،  اإلعراب وقع على الثاين، إعراب الممنوع من "سافرت إلى بعلبك"

 "سكنُت بعلبَك "يعني مجروًرا بالفتحة، واألول لِزم الفتح، وإذا قلُت مثاًل: 

اإلعراب وقع على الجزء الثاين النصب واألول لِزم الفتح، وكذلك يف مثاًل 

هذه حضَرموُت، وذهبُت إلى حضَرموَت، وسكنُت "تقول:  "حضرموت"

 ، هذا ُيسمى الرتكيب المزجي. "حضَرموَت 

دنا بعد ذلك أن ُنطبق الرتكيب اإلضايف والرتكيب المزجي على طيب، لو أر

مثل جنوب أفريقية، جنوب أفريقية إذا أردت به حقيقة األمر، يعني الجزء الجنوبي 

ُمركب إضايف،  "هذا جنوُب أفريقية"الواقع يف أفريقية مطلًقا؛ فحينئٍذ تقول: 

 نه مركٌب إضايف. يقع اإلعراب على األول؛ أل "ذهبُت إلى جنوِب أفريقية"

طيب، إذا أردت بـ جنوب أفريقية أنك تمزجهما بحيث يكونا ككلمة واحدة، 

يعني علم واحد على الدولة، فلَك أن تجعله مركًبا إضافًيا، ولك أن تجعله مركًبا 

إسنادًيا، وطريقة العرب يف ذلك أن ُيجعل مركًبا إسنادًيا، فلو جعلته مركًبا إضافًيا 

األول، هذه جنوُب أفريقية، طبًعا أفريقيَة ستكون مجرورة  فوقع اإلعراب على

باإلضافة وعالمة جرها الفتحة؛ ألهنا ممنوعة من الصرف علم مؤنث، وتقول: 

، لكن لو جعلناها مركًبا مزجًيا أللزمنا األول الفتح، "ذهبُت إلى جنوِب أفريقية"

جنوب أفريقيُة،  هذه"وأوقعنا اإلعراب على الثاين ممنوًعا من الصرف، فنقول: 

 . "وسكنُت يف جنوَب أفريقيةَ 
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فإذا علمت ذلك، فإنه سينبني عليه أحكاٌم ُأخرى؛ كالنسب كيف تنسب إلى 

مثل هذه الدولة؟ يف النسب سيختلف النسب من المركب اإلضايف عنه إلى 

المركب المزجي، فالُمركب المزجي ُيعامل معاملة الكلمة الواحدة، فتقول: 

، هذا "
ٌ

 بعلبكي
ٌ

؛ كأنَك ُتعاملها على أهنا كلمة واحدة، لكن المركب "رجٌل بعلبكي

اإلضايف عند النسب إليه فإنك تنسب إلى أشهر الجزئين وتحذف اآلخر، كالنسب 

 "إلى عبد شمٍس، تقول: 
ٌ

 .. وهكذا. "هذا عبدٌي أو شمسي

؛ فإننا سنُلزم األول الف
ٌ

تح، فإذا نسبنا إلى جنوِب أفريقية على أنه ُمركٌب مزجي

هذا "ُثمَّ ننسب إلى الُمركب المزجي كما ننسب إلى الكلمة المفردة؛ فتقول: 

 
ٌ

، أما لو قلنا: إنَّ الكلمة ُمركب تركيب إضايف لوقعنا يف "الرجُل جنوَب أفريقي

مشكلة، إذا أضفت إلى الجنوب ألبس، وإن أضفنا إلى أفريقية ألبس أكثر، ولم 

المركب اإلضايف، هذا ما يتعلق بالكالم يأِت عن العرب أهنم ينسبون إلى جزئي 

 على أقسام الُمركب.

  --(( 57:48 -كلمة غير مفهومة @)) -- طالب:

يسأل عن كتابة الُمركب المزجي إمالًء؟ هو اإلمالء يقوم على  الشيخ:

اإلعراب؛ فالُمركب المزجي ُيكتب موصواًل، هذا األصل فيه، والُمركب اإلضايف 

 ل فيه.ُيكتب مفصواًل هذا األص

  --(( 58:22 -كلمة غير مفهومة @)) -- طالب:

الُمركب اإلسنادي ُيعرب الجزء األول منه على أنه جزُء كلمة؛ فلهذا  الشيخ:

 على الفتح، والثاين يقع عليه اإلعراب، تقول: 
ٌ

يلزم البناء على الفتح، فتقول: مبني

 
ٌ

 على الفتح للرتكيب المزجي، وبكي
ٌ

، بعَل تقول: مبني
ٌ

هذا يقع عليه  بعَلبكي

 اإلعراب. 
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 املتن

 (.ثم االسم قسمان: معرٌب ومبني)

 الشرح

اآلن سينتقل إلى تقسيٍم آخر من تقسيمات االسم، وهو تقسيمه إلى معرٍب 

 ومبني. 

 املتن

ثم االسم قسمان: معرٌب ومبني، فالمعرب: ما تغيََّر آخره بعامٍل يقتضي رفعه )

 (.أو نصبه أو جره، والمبني بخالفه

 شرحال

نعم، الُمعرب والمبني شرحنا هذه القضية يف شرحنا لآلجرومية، فال نعيد ما 

ذكرناه يف شرح األجرومية، إالَّ أننا نؤكد على أنَّ هذا الموضوع وهو: انقسام 

الكلمة إلى معرٍب ومبني، من أهم أو أهم األصول النحوية؛ ألن ُكل األبواب 

ه؛ فُكل ما سيذكر يف النحو من أبواب النحوية القادمة دون استثناء ستحتاج إلي

المرفوعات أو المنصوبات أو المجرورات أو المجزومات سنحتاج فيه حاجًة 

ماسة إلى التقسيم بين المعرب والمبني، فإنَّ المرفوع مرفوع، المبتدأ مثاًل، المبتدأ 

حكمه الرفع انتهينا من ذلك وهذا أمر واضح متفق عليه، لكن المبتدأ الذي حكمه 

لرفع، إن كان معرًبا فله حكم، وإن كان مبنًيا فله حكٌم آخر، وكذلك الفاعل، ا

وكذلك المفعول به، وكذلك بقية المرفوعات والمنصوبات والمجرورات 

والمجزومات، فهذه معلومٌة واحدة سنحتاج إليها ونكررها يف كل أبواب النحو، 
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شرح يف هذا الباب، فال ُيعقل أن نكررها يف كل باٍب نحوي، وإنما ُتذكر وتُ 

 فيضبطها الطالب؛ لكي ُيطبقها بعد ذلك على ُكلِّ أبواب النحو. 

فالُمعرب: ما تغيََّر آخره بسبِب تغيُّر العوامل الداخلِة عليه، والُمعرب ال ُيمكن 

ضبطه بالتعريف، مع أهميته البالغة، ال يمكن للطالب أن يضبطه بالتعريف، وإنما 

ميَّز عن المبني بماذا؟ بالحصر، ال ُبدَّ أن ُتحصر ُيضبط الُمعرب وُيفصل ويُ 

المعربات حصًرا عًدا، وُتحفظ وُتراجع وُتتقن وتستظهر، وكذلك ُتحصر المبنيات 

حصًرا، وُتحفظ وُتتقن وتراجع، فهذه الطريقة الوحيدة للتمييز بين المعربات 

 ما نقول: والمبنيات؛ فلهذا ال نستنفذ الُجهد يف تعريف الُمعرب والمبني، وإن

الُمعرب: هي الكلمة التي تتغير حركة آخرها بسبب تغيُّر العوامل اإلعرابية، 

إذا دخل عليها رافع تختلف حركة آخرها عنها إذا دخل عليها ناصب، أو جار، أو 

 "وسلمت على زيدٍ "بفتحة،  "ورأيُت زيًدا"بضمة،  "جاء زيدٌ "جازم.. فتقول: 

عربة، لماذا؟ ألن الحركة التي على آخرها نقول: كلمٌة مُ  "زيد"بكسرة؛ فكلمة 

تغيرت، تغيرت بسبب ماذا؟ بسبب العوامل الداخلة، فإذا دخل عليها رافع ضمة، 

وإذا دخل عليها ناصب فتحة، وإذا دخل عليها جار كسرة، معنى ذلك: أنَّ الُمعَرب 

 يتأثَّر باإلعراب.

لعب به اإلعراب، يقول النحويون: يتلَّعب به اإلعراب، مع إن كما يقول: ي

يعنون: يؤثر اإلعراب فيه، اإلعراب يؤثر يف الكلمات المعربة، أما الكلمات المبنية 

فبخالف ذلك، يعني التي ال تتغير حركات أواخرها بتغيُّر اإلعراب، رافع، ناصب، 

لو كان قبلها رافع كالفعل، لو قلنا:  "هؤالء"جار، جازم.. ال تتأثر بذلك، مثل كلمة 

، لو كان قبلها ناصب، كفعٍل يطلب المفعول به، يقول: تراءيت هؤالء، جاء هؤالء

فلزمت حركًة واحدة يف الرفع ويف النصب، يعني ما تأثرت بالرفع وال تأثرت 
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بالنصب، فهذه كلمة مبنية، المبني ال يستجيب لإلعراب، وال يتأثر باإلعراب، وال 

ستجيب لإلعراب، يتأثر يستطيع اإلعراب أن يغيره، وأما الُمعرب فهو الذي ي

 باإلعراب، يتغير باإلعراب. 

وسموُه معرًبا أخًذا من المعنى اللغوي لإلعراب، ما المعنى اللغوي لإلعراب، 

يعني وضحُت وبينُت وأظهرُت، بينته وأظهرته فهو  "أعربُت عما يف نفسي"تقول: 

الُمبيَّنة، ُمعرب، يعني ُمبيَّن وواضح، فالكلمات الُمعربة هي الكلمات الواضحة 

تعرف أن  "جاء زيدٌ "واضحٌة يف ماذا؟ واضحٌة يف إعراهبا، فأنت منذ أن تسمع 

 "وسلمت على زيدٍ "تعرف أن حكمها النصب،  "ورأيُت زيًدا"حكمها الرفع، 

 تعرف أن حكمها الجر، فإعراهبا واضح.

( فإنُه ليس ُمعرًبا، يعني ليس واضًحا، يعني ليس واضح بخالف المبني)

، هل "جاء هؤالِء، ورأيُت هؤالِء، وسلمت على هؤالءِ "، فأنت تقول: اإلعراب

إعرابه واضٌح من لفظه، أم أنك تحتاج إلى أن تفهم المعنى، وتعرف ما الذي دخل 

عليه، وهل هو يف محل رفع أو نصب أو جر؟ إعرابه ليس واضًحا، إعرابه ال يؤخذ 

فهذه كلمة ليست ُمعربة، يعني من لفظه، بل ال بد أن تعرف الُجملة كلها والمعنى، 

 ليست واضحة ليست واضحة اإلعراب. 

وحصر الُمعربات والمبنيات الذي قلنا: إنه الطريقة الوحيدة للتمييز بين 

الُمعربات والمبنيات، هي طريقٌة سهلٌة وقصيرة، تعتمد على تقسيم الكلمة السابق 

ا اسٌم أو فعٌل أو إلى اسٍم وفعٍل وحرف، فإنَّ الكلمات ال تعدو هذه األقسا م: إمَّ

 حرف. 

ا الحروف: فُكُلها مبنية، ال تتأثر باإلعراب، أًيا كانت مشرتكة أو ُمختصة،  أمَّ

مختصة باألسماء، أو مختصة باألفعال، حروف النصب، وحروف الجر، وحروف 
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الجزم، وحروف االستفهام، والشرط، وحروف العطف، وحروف النداء.. ُكل 

 ر باإلعراب. الحروف مبنية ال تتأث

ا الفعُل فال ُيعرب منه إالَّ المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة أو  طيب، وأمَّ

نون التوكيد، الفعل كله مبني إال المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة وال نون 

التوكيد، إًذا فأيهما أكثر يف الفعل المعرب أم المبني؟ المبني، المبني ماذا يشمل؟ 

كلُه باتفاق، وفعل األمر كله على األصح؛ ألن الكوفيون فيرونه  الفعل الماضي

ُمعرًبا، والمضارع متى يكون مبنًيا؟ إذا اتصلت به إحدى النونين: نون النسوة أو 

 نون التوكيد، وُيعرب إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. 

ها هي األسماء يبقى لنا األسماء؛ فاألسماء األكثر فيها اإلعراب، األكثر في

الُمعربة، وأما األسماء المبنية فهي قليلة، ال ُبدَّ أن ُتحصر وأن ُتحفظ أو على األقل 

ُتستظهر، وأشهر األسماء المبنية الضمائر ُكلها، كل الضمائر مبنية، وأسماء اإلشارة 

 ، سوى الُمثنى، واألسماء الموصولة سوى الُمثنى، وأسماء االستفهام سوى أيٍّ

، وأسماء األفعال ُكلها كـ وأسماء ال ، والَعَلم "آمين، وهيهات وُأف"شرط سوى أيٍّ

صباح مساء، وليل "، والظروف الُمركبة كـ "سيبويه وخلويه"المختوم بـ ويه كـ 

وبعُض الظروف الُمفردة وهي ظروف مفردة قليلة، مثل: إذا، وإذ،  "هنار، وبين بين

ن تستظهرها أو تحفظها، فإذا حفظتها وحيُث؛ فهذه أشهر األسماء المبنية، ال بد أ

واستظهرهتا فقد ُميزت تمييًزا ال خفاء معهم وال لبس بين المعربات وبين 

 المبنيات، المعربات كلها ألن وضعتها على اليمين، والمبنيات على اليسار. 

فالمبنيات ماذا تشمل؟ طبًعا المبنيات أكثر يف اللغة، على الحصر الذي ذكرناه 

يات أكثر، المبنيات ماذا تشمل؟ الماضي كله، واألمر كله، والحروف اآلن، المبن

 كلها، والمضارع إذا اتصلت به نون النسوة والتوكيد، واألسماء المبنية. 
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والمعرب ماذا يشمل؟ يشمل المضارع إذا لم تتصل به نون النسوة ونون 

 التوكيد، واألسماء الُمعربة. 

من ماذا؟ من األسماء ومن الفعل  إًذا فالُمعرب ال يكون إال من شيئين

المضارع فقط، وأما المبنيات فتكون من الجميع، تكون من الحروف، وتكون من 

الماضي، وتكون من األمر، وتكون من المضارع، وتكون من األسماء، فاعرف 

هذه التقسيمات واضبطها؛ ألهنا ستنفعك كثيًرا جًدا يف ضبط النحو إن شاء اهلل 

 تعالى. 

 املعرب

 تنامل

ر، فالذي ظهر إعرابه قسمان: ) والُمعرُب قسمان: ما يظهر إعرابه وما ُيقدَّ

 (."دلٍو وظبي"، وما آخره حرٌف يشبه الصحيح نحو: "زيد"الصحيح اآلخر كا 

 الشرح

نعم؛ بعد أن ذكر أن االسم إما ُمعرب وهو الذي يتأثر باإلعراب، أو مبني وهو 

 رب قسمان: الذي ال يتأثر باإلعراب، ذكر أن الُمع

األول: ما يظهر إعرابه، يعني ما تظهر عالمات إعرابه، عالمات اإلعراب هي 

الضمة أو الفتحة أو الكسرة، والسكون.. هذه العالمات األصلية، أو العالمات 

 الفرعية التي تنوب عنها. 

يقول: هذه العالمات اإلعرابية إما أن تظهر، أين تظهر؟ يف آخر الكلمة، لكن 

اذا؟ تظهر يف نطق المتكلم، ويف سماع الُمخاطب، إما أن تظهر يف نطق تظهر يف م
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رة  ر تكون ُمقدَّ المتكلِم ويف سماع المخاَطب، هذه عالماٌت ظاهرة، وإما أن ُتقدَّ

رة.   وسيأيت الكالم على العالمات الُمقدَّ

الصحيح ( الذي تظهر عليه العالمات قسمان )فالذي ظهر إعرابه قسمانقال: )

؛ إًذا فالمراد ("دلٍو وظبي"، وما آخره حرٌف يشبه الصحيح نحو: "زيد"ا اآلخر ك

بالحرف الصحيح هو: ما ليس بحرف علة، حروف العلة هي: األلف، والواو، 

والياء، مجموعة يف قولك واي، ما ليس من حروف العلة يسمونه حرف صحيح، 

تنتهي بالدال، كلها  "زيٍد، وخالٍد، وفهٍد، ومحمدٍ "فالمختوم بحرٍف صحيح كـ 

هذه تنتهي بحرف صحيح، أو ينتهي بحرف يشبه  "وعمرٍو، وحارسٍ "طيب.. 

 بالحرف الصحيح. 

ما المراد بالحرف الذي ُيشبه الحرف الصحيح؟ هي: الواو والياء إذا ُسبقتا 

؛ فأنَت اآلن ترى أن اإلعراب ظاهر، "دلٍو، وسهٍو، ونحوٍ "بسكون، كقولك: 

، "ظهرت، وتقول:  "دلٌو، ودلًوا، ودلوٍ "ل: عالمات اإلعراب ظاهرة، تقو
ٌ

ظبي

 
ٌ

فتظهر عالمات اإلعراب، فالواو والياء إذا ُسبقتا بسكون أشبهتا الحرف  "وسعي

 الصحيح، أشبهتاه يف ماذا؟ يف ظهور عالمة اإلعراب، نعم. 

 املتن

ر فيِه حركة؛ ) ر فيه حرف، وما ُيقدَّ ر فيِه اإلعراب قسمان: ما ُيقدَّ والذي ُيقدَّ

ر فيه حرٌف: جمع المذكر السالم الُمضاُف لياء المتكِلم يف حالة الرفع،  فالذي ُيقدَّ

ر فيه الواو نحو:  ُه ُيقدَّ  (."جاء ُمسلِمي"فإنَّ

 الشرح

ر فيِه نعم؛ قال: ) ر فيه حرف، وما ُيقدَّ ر فيِه اإلعراب قسمان: ما ُيقدَّ والذي ُيقدَّ



 

 
e 

g h 

f  45 
  األزهريةشرح 

 

 

ر فيِه اإلعراب، ما معنى  حركة( أنَّ عالمة اإلعراب ُمقدرة؟ قلنا: مقدرة الذي ُيقدَّ

ليست ظاهرة، يعني ليست ظاهرة يف السمع وال يف النطق، هذا معنى مقدرة يعني 

ليست ظاهرة، طيب اتفقنا على أن العالمة المقدرة ليست ظاهرة، فهل هي 

موجودة أم ليست موجودة؟ الجواب: عالمة اإلعراب المقدرة موجودة، ولكنها 

ظهور، فلهذا يكون مانًعا من ظهورها كذا، ُهناك أمر غطاها وسرتها ممنوعٌة من ال

ومنعها من الظهور، فعندما تقول: منعها من الظهور، يعني أهنا موجودة أو معدومة، 

 ولكن هناك شيء غطاها وسرتها. 

كما لو قلنا مثاًل: القلم قد يكون هذا موجود، وإذا أخفيته اآلن، وقلت: هو 

يف المسجد؟ الجميع سيقول: موجود، إًذا فالوجود شيء  موجود أو غير موجود

والظهور شيٌء آخر، فقد يكون موجوًدا ظاهًرا، وقد يكون موجوًدا مستوًرا، فعالمة 

ا أن تكون موجودًة مستورة.  ا أن تكون موجودًة ظاهرة وإمَّ  اإلعراب إمَّ

رة فإن ُقلَت: ما الذي جعل النحويين يزعمون أنَّ عالمة اإلعراب المُ  قدَّ

موجودة؛ ولكنها مستورة ومغطاة ممنوعة من الظهور، يعني ما الدليل على أهنا 

موجودة أصاًل؟ قد يأيت إنسان ويقول: ال؛ أنا ُأنكر أهنا موجودة أصاًل، غير 

موجودة، لو كانت موجودة لظهرت، وأنتم تزعمون أهنا موجودة، لكنَّ المانع 

 منعها من الظهور. 

ُيقال: الذي جعلنا نقول: إنَّ عالمة اإلعراب الُمقدرة فالجواب على ذلك أن 

موجودة هو أهنا أثر العامل، فإذا قلت: جاء زيٌد، فالضمة هذه على زيٌد أثر ماذا؟ 

يعني ما الذي جلبها؟ ما الذي أحدثها؟ ما الذي أوجدها؟ العامل جاء، العامل 

ا معنى يرفع يرفع الفاعل، ما معنى يرفع الفاعل؟ يعني يحمله فوق رأسه، م

الفاعل؟ يعني يضع عليه ضمة، هذا معنى يرفع الفاعل، وقد وضع ضمًة على زيد 



 

 46 
 النحو يفاألزهرية 

 

e 

g h 

f  

العامل موجود أو ليس موجوًدا؟ موجود،  "جاء موسى"، فإذا قال: "جاء زيدٌ "

والعامل ماذا يعمل يف الفاعل؟ يرفعه، ما معنى يرفعه؟ يضع عليه ضمة وقد فعل، 

نُه رفع زيًدا؛ فاأللف يف موسى عليها ضمة العامل وضع ضمًة على زيد، بمعنى أ

ألهنا أثُر العامل؛ ولكن ُهناك مشكلة منعت هذه الضمة من الظهور، يسمونه 

ر، يعني أنَّ األلف هذه ال تظهر عليها حركة، تضع حركة أو ما تضع عليه  التعذُّ

 حركة ال تضع حركة عليها، لماذا؟ ألهنا مالزمٌة للسكون. 

، سيأيت السكون المالزم لأللف، فماذا يعمل فأنت وضعت عليها ضمة

ر تحرك  ر، يعني تعذُّ بالضمة؟ يغطيها ويمنعها من الظهور، هذا اللي يسمونه التعذُّ

ر يعني استحالة، األلف يستحيل أن تتحرك ال بضمة وال بفتحة وال  األلف، تعذُّ

لمقدرة بكسرة؛ ألهنا مالزمٌة للسكون؛ فهذا الذي جعلنا نقول: إنَّ العالمات ا

 عالماٌت موجودة. 

 بعد أن ذكر أن عالمات اإلعراب قسمان: 

ر فيِه حرف. القسم األول  : ما ُيقدَّ

ر فيه حركة. والقسم الثاين  : ما ُيقدَّ

ر فيه حرٌف: جمع ذكر النوع األول والثاين، فالنوع األول قال: ) فالذي ُيقدَّ

ر فيه الواو نحو:  المذكر السالم الُمضاُف لياء المتكِلم يف حالة الرفع، ُه ُيقدَّ فإنَّ

 يا محمد"( لو قلت: "جاء ُمسلِمي يا فتى"
َ

جاء "األصل:  "جاء ُمسلمي

، جاء: فعٌل ماٍض، ومسلمون: فاعٌل مرفوٌع بـ جاء وعالمة رفعه الواو؛ "مسلمون

ألنه جمع مذكٍر سالم، ثم أضفت مسلمون إلى ياء المتكلم، مسلمون وبعدها ياء 

ماذا ستفعل بنون الجمع؟ تحذفها، فعندما حذفناها ما الذي  المتكلم، اإلضافة

حدث؟ التقت الواو والياء، واألولى منهما ساكنة، وهناك قاعدٌة يف الصرف تقول: 
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إذا اجتمعت الواُو والياُء واألولى منها ساكنة ُقلبت الواو ياًء، ُثمَّ يدغم الحرفان، 

 هذه قاعدة، وأمثلتها كثيرة يف اللغة. 

الذي سيحدث اآلن يف مسلموي؟ ستنقلب الواو ياًء، فإذا انقلبت ياًء  إًذا ما

صارت عندنا ياء ساكنة وبعدها ياء، ما الذي سيحدث للياءين؟ يدغمان، فتقول: 

 
َّ

 . ُمسلمي

أين الواو عالمة الرفع؟ لم تظهر، صارت ُمقدرة، ما الذي منعها من الظهور؟ 

 ت إلى ياء. اجتماعها مع ياء المتكلم الساكنًة؛ فانقلب

، يف حالة الرفعقال: )
َّ

، وذهبت إلى ُمسلمي
َّ

( يف حالة النصب: أكرمُت مسلمي

هذه ياء أصل ال إشكال يف ذلك، نقف هنا ونكمل إن شاء اهلل بعد الصالة، واهلل 

 أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

ن دروس شرح األزهرية، توقفنا نستكمل بمشيئة اهلل وعونه الدرس األول م

على تقسيم االسم الُمعرب إلى  -رحمه اهلل تعالى-عند شرح كالم األزهري

والذي ُيقدر الُمعرب لفًظا أو تقديًرا، ُثمَّ قسم المعرب تقديًرا إلى قسمين فقال: )

ر فيه حركة؛  ر فيه حرف وما ُيقدَّ ر فيه حرٌف فيه اإلعراب قسمان: ما ُيقدَّ : فالذي ُيقدَّ

ر فيه الواو نحو:  ُه ُيقدَّ جمع المذكر السالم الُمضاُف لياء المتكِلم يف حالة الرفع، فإنَّ

 (؛ وهذا شرحناه. "جاء ُمسلِمي"

 على "جاَء ُمسلميَّ "بقي أن ُنعرب قوله: 
ٌ

، اإلعراب.. جاء: فعٌل ماٍض مبني

: فاعٌل مرفوٌع بـ جاء، وعالمة ر
ّ

فعه الواو الفتح ال محل له من اإلعراب، ُمسلمي

 على الفتح. 
ٌ

 الُمقدرة، وهو ُمضاف، وياء المتكلم مضاٌف إليه يف محل جر مبني
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 املتن

ر فيه حركٌة قسمان: ما ُتقدر للتعذر؛ كالافتى وغالمي، وما قال: ) والذي ُيقدَّ

ر لالستثقال كا القاضي  (. ُتقدَّ

 الشرح

ر فيه حركٌة قسمان: ما ُتقدر للتعنعم، قال: ) ذر؛ كالافتى وغالمي، والذي ُيقدَّ

ر لالستثقال كاالقاضي  (. وما ُتقدَّ

ر،  ر فيه الحركة، ما يكون المانع من ظهور الحركة: التعذُّ فالنوع األول مما ُتقدَّ

ر يعني مستحيل، وذكر لذلك  ر االستحالة، ُيقال: هذا أمٌر متعذِّ والُمراد بالتعذُّ

 مثالين: 

الفتى فيريد به االسم المقصور، ؛ أما "غالمِي"، والثاين "الفتى": األول

ره أي: استحالته أنَّ  واالسم المقصور هو االسم الُمعرب المختوم بـألف، وتعذُّ

ك بحركة ال فتحة وال ضمة وال  األلف مالزمٌة يف العربية للسكون، ال ُيمكن أن ُتحرَّ

كسرة، فإن تكلَّفت ذلك، وحركتها بفتحٍة أو ضمٍة أو كسرة، خرجت عن كوهنا 

ا، وانتقلت إلى حرٍف آخر وهو حرف الهمزة، وهذا حرف وهذا حرٌف آخر، ألفً 

جاء "وألن األلف مالزمٌة للسكون فإن الحركات مهما كانت ضمًة يف الرفع 

سلمُت على "، أو كسرًة يف الجر "أكرمُت الفتى"، أو فتحًة يف النصب "الفتى

تى أي: على األلف، ال تظهر، مع أنَّ العامل جلبها ووضعها على آخر الف "الفتى

ر؛ ألن  والذي يمنعها من الظهور السكون المالزم لأللف، يسمون ذلك التعذُّ

 تحريك األلف متعذر أي: مستحيل. 

يعني: االسم المضاف إلى ياء المتكلم، كـ  "وغالمِي"والمثال الثاين قال: 
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، أو جًرا فإنَك إذا أعربتها رفًعا بالضمة، أو نصًبا بالفتحة "غالمي وصديقي، وربي"

بالكسرة، لم يظهر شيٌء من هذه الحركات على آخره، تقول مثاًل يف صديق، تقول: 

فاعل مرفوع عالمة رفعه الضمة، فإذا أضفته إلى نفسك كياء  "جاء صديٌق "

هكذا تقول العرب، أين ذهبت الضمة التي  "جاء صديقي"المتكلم، كنت تقول: 

مغطاة، ما الذي غطاها وسرتها  على صديٌق؟ مقدرة، ما معنى مقدرة؟ مستورة

ومنعها من الظهور: الكسرة التي ُجلبت لمناسبة ياء المتكلم، وهذه خاصية ياء 

المتكلم من بين الضمائر، خاصية ياء المتكلم من بين الضمائر أهنا توجب قبلها 

كسرة، فإذا أتينا بكسرة قبل ياء المتكلم، فإهنا ستكون على آخر كلمة صديق، يعني 

 قاف، والقاف عليها ضمة الرفع، فاجتمع على القاف حينئٍذ حركتان: على ال

 حركة اإلعراب: وهي الضمة. 

 وحركة مناسبة الياء: وهي الكسرة. 

وال ُيمكن أن تظهر الحركتان، فما الذي تفعل العرب؟ تظهر حركة المناسبة 

طارئ، وتجعلها مغطيًة وساترًة لحركة اإلعراب؛ ألن القاعدة عندهم أن الحكم لل

والحركة الطارئة هنا حركة اإلعراب أم حركة المناسبة؟ حركة المناسبة، فتقول يف 

اإلعراب: جاء صديقي، صديق: فاعٌل مرفوع بماذا؟ بجاء، وعالمة رفعه ماذا؟ 

الضمة المقدرة، يعني المغطاة المستورة، فتقول: منع من ظهورها أو منعها من 

ة، وإن شئَت قلَت: منعها من الظهور الظهور، ما الذي غطاها؟ حركة المناسب

اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، وياء المتكلم مضاٌف إليه يف محل 

 على السكون. 
ٌ

 الجر مبني

مفعوٌل به منصوب وعالمة نصبه  "رأيُت صديًقا"وكذلك يف النصب، تقول: 

؛ فما "يقيرأيُت صد"الفتحة، فإذا أضفته إلى نفسك إلى ياء المتكلم كنت تقول: 
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الذي حدث يف القاف حينئٍذ؟ اجتمع عليها حركتان: الفتحة عالمة اإلعراب، 

والكسرة حركة المناسبة، ما الذي حدث؟ الذي حدث أن حركة المناسبة غطت 

حركة اإلعراب ومنعتها من الظهور، وهذا الذي جعل النحويين يقولون: إن حركة 

  اإلعراب موجودة، ولكنها ممنوعٌة من الظهور.

مجرور وعالمة  "سلمُت على صديٍق "فإذا وصلنا إلى حالة الجر، كقولك: 

سلمُت على "جره الكسرة، ثم أضفته إلى نفسك إلى ياء المتكلم كنَت تقول: 

فكيف نقول يف القاف هنا حينئٍذ يف حالة الجر؟ هل نقول: إن الكسرة  "صديقي

ب؟ أم نقول: حدث هي عالمة اإلعرا "سلمُت على صديِقي"التي على القاف يف 

فيها ما حدث يف الرفع والنصب، يعني القاف اجتمع فيها حركتان: حركة اإلعراب 

بالكسرة، وحركة المناسبة الكسرة، ثم إن الكسرة حركة المناسبة غطت الكسرة 

عالمة اإلعراب؟ السؤال واضح؟ الجواب: مذهبان للنحويين، والجمهور على 

طرد؛ ألهنم يحرصون على اطراد الحكم، نقول: الثاين، الجمهور على أنَّ الباب م

: إنَّ "سلمُت على صديقي"ال دليل على استثناء هذا الموضع؛ فلهذا نقول يف 

ر، يعني على: حرف جر ال محل له من اإلعراب مبني على السكون، و  إعرابُه ُمقدَّ

صديقي: اسٌم مجروٌر بـ على، وعالمة جره الكسرة المقدرة، منعها من الظهور 

 على ح
ٌ

ركة المناسبة، وهو مضاف إلى المتكلم مضاٌف إليه يف محل جر مبني

 السكون. 

وعلى القول األول أن الحركة الظاهرة هنا هي حركة اإلعراب، وهذا القول 

على "قواه ابن مالك وخالف يف ذلك جمهور النحويين، نقول يف اإلعراب 

 الظاهرة.  ، صديقي: اسٌم مجرور بـ على وعالمة جره الكسرة"صديقي

والمشهور المعروف عند النحويين: أنَّ المانع من ظهور الحركة يف االسم 



 

 
e 

g h 

f  51 
  األزهريةشرح 

 

 

المضاف إلى ياء المتكلم كـ غالمي وصديقي، هو ما كنا نقوله يف اإلعراب، وهو: 

ا الذي ذكره لنا الشيخ  حركة المناسبة، أو اشتغال المحل بحركة المناسبة، وأمَّ

ر  ، فهو جعل المانع-رحمه اهلل-خالد ر، التعذُّ ماذا؟ جعل المانع من الظهور التعذُّ

 رحمه اهلل. -يعني االستحالة، وهذا منه غريٌب 

 غريٌب لوجهين: 

 : أنه خالف قول النحويين. األول

: أنَّ هذا ليس متعذًرا، يعني ليس مستحياًل إظهار واألمر الثاين وهو األشد

، "أكرمُت صديَقي"الحركة، يمكن أن تتكلف وتقول: جاء صديُقي، وتقول: 

يمكن أن تظهر الحركة أو ال يمكن؟ يمكن، وإن كان بتكلُّف لكن يمكن، يعني 

ليس متعذًرا ليس مستحياًل كإظهار الحركة على األلف، إًذا ليس المانع التعذر كما 

 قال الشيخ خالد، ولكنه كما يقول النحويون: حركة المناسبة. 

ل، مثَّل على ذلك بكلمة القاضي، والمانع الثاين الذي ذكره هو: االستثقا

، القاضي يريد هبا االسم المنقوص، ما المراد "جاء القاضي يا محمد"تقول: 

باالسم المنقوص؟ االسم الُمعرب المختوم بـ ياء المادية، يعني المختوم بياٍء قبلها 

كسرة، كالقاضي والنادي والهادي والرامي وكالمهتدي والمرتضي، هذه أسماٌء 

، "القائم، والجالس، والحارس"فـالقاضي: هذا اسُم فاعل، كقولك: منقوصة، 

جاء الحارس، "النائم ما يجيء، نقول:  "جاء القائُم، والحارُس، والنائمُ "تقول: 

 
ُ

؛ هذا القياس الذي تركته وهجرته العرب يف "والقائم، والراكض، والقاضي

 "المنقوص، 
ُ

؟ ما الذي حدث يف المنقو "جاء الراكُب، والقاضي
ُ

ص القاضي

وقعت الضمة على الياء، وهذا مستثقل يف لسان العرب، ألن الضمة بنت أي 

حرف؟ بنت الواو، والواو عدوة الياء، كما رأيتم قبل قليل يف القاعدة الصرفية ما 
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يجتمعان، إذا اجتمعا واو وساكن، ال بد أن تنقلب الواو ياًء ما يجتمعان، هما 

لت بأمك فكيف أقبل بِك؟ أمها الواو تقلبها الياء اجتمعا طيب؟ ستقول الياء: ما قب

ياًء كما رأينا قبل قليل، فما بالك بالضمة ماذا ستفعل هبا؟ سرتكلها، ستمنعها من 

 استثقلوا هذه الضمة فماذا فعلت العرب؟ 
ُ

 الظهور لالستثقال، القاضي

ال نقول: حذفت الضمة، وإنما نقول: جلبت سكوًنا، هذا السكون ماذا فعل 

لضمة؟ سرتها وغطاها ومنعها من الظهور، فتقول: جاء القاضي يا محمد، وتقول با

يف اإلعراب: القاضي فاعٌل مرفوع بـ جاء، وعالمة رفعه الضمة المقدرة، ما الذي 

منعها من الظهور؟ االستثقال، ما معنى االستثقال؟ يعني السكون المجلوب 

 ى الياء. تخلًصا من االستثقال الناشئ من اجتماع الضمة عل

طيب، المانع هنا االستثقال، ما معنى االستثقال؟ أي: أنه شيٌء ثقيل، ولكنه 

ليس متعذًرا ليس مستحياًل، والدليل على ذلك أننا كما سمعتم نتكلَُّف وننطقها، 

، يمكن ليس مستحياًل ولكنه ثقيل. 
ُ

 ونقول: القاضي

سلمُت على  وتقول: سلمُت على القاضي يا محمد، وكان القياس أن تقول:

سلمت "، فإذا قلت: "سلمت على القائِم والراكض"القاضِي يا محمد، كما تقول: 

ما الذي حدث؟ اجتمعت الكسرة والياء، إًذا كأنه اجتمعت ياءان  "على القاضِي 

وهذا تثقيل يف لسان العرب، فكيف تخلصت العرب من الثقل هنا؟ بالطريقة 

فهذا السكون المجلوب تخلًصا من الثِقل  السابقة، نقول: جلبت سكوًنا على الياء،

 منع الكسرة من الظهور. 

 يا محمد"فإذا وصلنا إلى النصب، فإن العرب تقول: 
َ

، "أكرمُت القاضي

: مفعوٌل به منصوب وعالمة نصبه الفتحة، الفتحة ثقيلة أم خفيفة؟ 
َ

القاضي

نفتاح الفم، يقولون: الفتحة خفيفة، والضمة والكسرة ثقيلتان؛ ألن الفتحة مجرد ا
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لو أغلقت فمك ثم افتح الفم وادفع هواًء دون أي عناء، ما الذي سينتج؟ فتحة، 

فالفتحة ليس فيها عناء وال ثقل، لكن الضمة تحتاج إلى معالجة أكثر من الفتح 

ودفع الهواء وهو ضم الشفتين ُأو، وكذلك الكسرة تحتاج إلى إنزال الشفتين إي، 

م متتابع، وحروف وكل حرف عليه حركة أو سكون، فهذا فيه ثقل؛ ألنه طبًعا كال

 فتتابع فتثقل حينئٍذ. 

فإذا كان األمر كذلك وهو كذلك، فإنَّ االستثقال سيمنع كل الحركات أم 

سيمنع الحركات الثقيلة فقط؟ سيمنع الثقيلة فقط، والحركات الثقيلة هي الضمة 

فإهنا ستظهر لماذا؟  يف الرفع والكسرة يف الجر، وأما حركة النصب وهي الفتحة

 ألهنا خفيفة، نعم. 

 املتن

 )أقسام املبني(. 

 الشرح

ق للتوضيح والتبيين،  نعم، الذي بين معقوفتين ال ُيقرأ؛ ألنه من فعل الُمحقِّ

 لكنه ليس من المتن، ليس من كالم األزهري. 

 املتن

ر والمبني قسمان: ما تظهر فيه حركة البناء وما ُتقأحسن اهلل إليك، قال: ) دَّ

 (.فيه

 الشرح

نعم؛ بعد أن انتهى من الكالم على المعرب، وقسمه إلى معرٍب لفًظا، ومعرب 
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تقديًرا انتقل إلى المبني وقسمه التقسيم نفسه، فقال: المبني أيًضا منُه، المبني على 

رة.   حركٍة ظاهرة، والمبني على حركٍة ُمقدَّ

 املتن

ر "ن، وأمِس، وحيُث أي"فالذي تظهر فيه حركة البناء نحو: قال: ) ، والذي ُتقدَّ

يا سيبويه ويا "فيه حركة البناء نحو المنادى المفرد المبني قبل النداء، نحو: 

 (."حذامِ 

 الشرح

 نعم، المبني وهو الذي ال يتأثر باإلعراب أيًضا قسمان: 

ا أن ُيبنى على حركة ظاهرة: أي ظاهرة يف النطق والسماع، وهذا هو األصل  إمَّ

 على الفتح،  "أينَ "ـ واألكثر؛ ك
ٌ

 على الكسر،  "وأمسِ "مبني
ٌ

  "وحيُث "مبني
ٌ

مبني

 على الضم. 

ا أن يكون مبنًيا على حركٍة مقدرة: وهذا يف حاالٍت قليلة؛ حيُث تكون  وإمَّ

الكلمة المبنية حقها وحكمها وباهبا أن ُتبنى على هذه الحركة، ثم نجد هذا المبني 

 على هذه الحركة تقديًرا. ال ُيبنى على هذه الحركة، فنقول: 
ٌ

 إنه مبني

مثَّل األزهرُي لنا للمبني على حركٍة مقدرة بالمنادى المفرد المبني قبل النداء 

يا "المبني إذا كان مفرًدا معرفًة، فإنُه ُيبنى على ما ُيرفع به، تقول:  "يا سيبويه"نحو: 

ُد، يا إبراهيُم، يا مريمُ  مبنًيا كـ سيبويه، فإنك تقل:  ؛ فإذا ناديت اسُما"زيُد، يا ُمحمَّ

  "يا سيبويه"طبًعا  "يا سيبويه"، المبني ما يتأثر، ما يتغير، "يا سيبويه أقبل"
ٌّ

هذا مبني

 على الضم، طيب ماذا 
ٌّ

على الكسر وهذا البناء األصلي له، والبناء الطارئ أنه مبني

 على الضم ا "يا سيبويه"نقول يف اإلعراب اآلن؟ نقول: 
ٌّ

ر منع من منادى مبني لُمقدَّ
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 ظهوره حركة البناء األصلي. 

ومن أمثلة المبني على حركاٍت مقدرة: الماضي المختوم بـ ألف، كـ سعى، 

دخل، وخرج، وقام، وانطلق، "وهدى، فالماضي كما سيأيت ُيبنى على الفتح، كـ 

 على الفتح، فإذا قلت:  "واطمأن، واستخرج
ٌ

 على  "سعى، وهدى"مبني
ٌ

فهذا مبني

ر ماذا؟  ر لما قولناه قبل قليل من تعذُّ على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذُّ

 تحريك األلف؛ ولذلك أمثلٌة ستأيت أيًضا يف مكاهنا. 

 أقسام الفعل

 املتن

 (.والفعل قسمان: معرٌب ومبنيقال: )

 الشرح

م األسماء كما رأيتم عدة  انتهى اآلن من الكالم على أقسام األسماء، قسَّ

سمها إلى مفرٍد مركب، وقسمها إلى ُمعرب ومبني، اآلن أتى إلى تقسيمات: ق

األفعال وقال: الفعل قسمان: معرٌب ومبني، هذه قسمٌة من أقسام الفعل، والفعل 

ا مبني،  ا ُمعرب وإمَّ له تقسيماٌت كثيرة: تقسيمه من حيث اإلعراب والبناء، الفعل إمَّ

 نعم. 
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 املتن

د من نوين اإلناث والتوكيد، والمبنيُّ الماضي فالُمعَرب المضارع اقال: ) لُمجرَّ

 (.اتفاًقا، واألمر مبنيٌّ على األصح

 الشرح

نعم؛ هذا أشرنا إليِه قبل قليل، عندما تكلمنا عن حصر المعربات وحصر 

المبنيات، وقلنا: إن الفعل األكثر فيه اإلعراب أم البناء؟ البناء، ُكلُّه مبني إالَّ 

 تصل به نون النسوة، أو نون التوكيد. المضارع الذي لم ت

د من نوين اإلناث والتوكيد(قال: ) يعني بنون  فالُمعَرب المضارع الُمجرَّ

اإلناث: نون النسوة، وهذا من التدقيق يف الِعبارة؛ فإن نون اإلناث أدق من نون 

النسوة؛ ألن المؤنث قد يكون نسوًة وقد يكون غير نسوة من الحيوانات وغير 

، فإذا قالوا: نون النسوة، غلَّبوا، وإذا قالوا: نون اإلناث فقد ذكروا االسم العقالء

 الدقيق لهذه النون. 

واألمر مبنيٌّ الماضي باتفاق النحويين مبني، ) والمبنيُّ الماضي اتفاًقا(قال: )

(؛ ألنه مذهب البصريين وجمهور النحويين قديًما وحديًثا، وخالف يف على األصح

، لماذا أيُّها الكوفيون ترون أن فعل ذلك الكوفيين، 
ٌ

وقالوا: إنَّ األمر ُمعرب ال مبني

األمر ُمعرب؟ هذا يقوم على مسألٍة ُأخرى عندهم وهي: أنَّ األمر ليس فعاًل 

مستقاًل، وإنما يرون أن األمر هو المضارع نفسه، يقول: األمر هو الفعل المضارع 

لمضارع بعد حذف المضارعة بعد حذف حرف المضارعة، فإذا كان األمر هو ا

: فعل أمٍر مجزوم وعالمة "اذهب"فيكون ُمعرًبا كالمضارع؛ فلهذا يعربون نحو 

 جزمه السكون، وعلى ذلك جرى صاحب األجرومية، األجرومية. 
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والصواب يف هذه المسألة هو: مذهب البصريين؛ ألن الصواب يف هذه 

وهي: هل فعل األمر فعٌل المسألة سيقوم على المسألة السابقة التي ذكرهتا، 

مستقل؟ أم هو جزٌء من الفعل المضارع؟ فالجمهور على أنَّ األفعال ثالثة: ماٍض 

ومضارٌع وأمر، والكوفيون على أنَّ األفعال الحقيقية اثنان: ماٍض وُمضارع، ُثمَّ 

إهنم يسمون اسم الفاعل فعاًل، والذي يهمنا اآلن أهنم ال يرون فعل األمر فعاًل 

 ، وإنما يرونه جزًءا من المضارع؛ فهذا هو سبب الخالف عندهم.مستقاًل 

 أقسام املعرب

 املتن

ر، فالذي يظهر إعرابه ) ُثمَّ الُمعرب من األفعال قسمان: ما يظهر إعرابه وما ُيقدَّ

ر فيِه حرف،  ر إعرابه قسمان: ما ُيقدَّ الفعل المضارع الصحيح اآلخر، والذي ُيقدَّ

ر فيِه حركة  (.وما ُيقدَّ

 الشرح

كذلك، الُمعرُب من األفعال وهو يعني: المضارع الذي لم تتصل به نون 

ا أن يظهر إعرابه، يعني تظهر على آخره  النسوة وال نون التوكيد يكون قسمان: إمَّ

حركة اإلعراب، وذلك إذا كان صحيح اآلخر، يعني آخره حرٌف صحيح، أو تكون 

ر أيًضا ق رة، والُمقدَّ ا أن عالمة إعرابه ُمقدَّ سمان؛ كالتقسيم السابق يف األسماء، إمَّ

ا أن تكون عالمة اإلعراب المقدرة  رة حرًفا، وإمَّ تكون عالمة اإلعراب الُمقدَّ

 حركة، نعم.
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 املتن

ر فيه حرف: الفعل المضارع المرفوع المتصل به واو الجماعة، أو ) فالذي ُيقدَّ

د بالنون؛ ف ر فيِه نون الرفع نحو: ألف االثنين، أو ياء المخاطبة إذا ُأكِّ إنه ُيقدَّ

ن، ولتبلواِن، ولتبلينِ "  (."لتبلوُّ

 الشرح

ر فيه حرف(نعم، ) يعني: عالمة إعرابه حرف، ولكنه حرف ممنوع  فالذي ُيقدَّ

من الظهور، يقول: األفعال الخمسة إذا ُأكدت بالنون، واألفعال الخمسة كما 

، أو ألف "يذهبون"ماعة كـ تعرفون هي: الفعل المضارع إذا اتصلت به واو الج

د ذلك بالنون، بنون  "تذهبين"، أو ياء المخاطبة كـ "يذهبان"االثنين كـ  فإذا ُأكِّ

التوكيد فإنَّ القاعدة يف باب نون التوكيد توجب نون الرفع، قالوا: لتوالي األمثال، 

 "واهلل لتذهُبن"ثم قلت:  "تذهبون"كيف توالي األمثال؟ الفعل الذي عندنا اآلن 

هذه الواو، واو الجماعة فاعل، وهذه النون عالمة الرفع،  "واهلل لتذهبون"األصل 

ثم دخلت نون التوكيد، فعندنا نون التوكيد إن كانت مشددة فهي نونان، وعندنا 

نون الرفع كم صار عندنا من نون؟ ثالثة نونات اجتمعت األمثال، فكراهية اجتماع 

حذفوا النون نون  "واهلل لتذهُبنَّ "لعرب: األمثال، يحذفون نون الرفع، فتقول ا

 الرفع لتوالي األمثال. 

؟ "تذهبون"طيب، حذفنا نون الرفع لتوالي األمثال، ما الذي قبل نون الرفع يف 

واو الجماعة، طيب حذفنا النون التي بعدها، فما الذي وقع بعدها؟ نون التوكيد، 

كنان، كيف نتخلص من التقاء نون التوكيد ساكنة، وواو الجماعة ساكنة، التقى سا

الساكنين هنا؟ القاعدة يف التخلص من التقاء الساكنين: إذا كان األول حرًفا 

ك، وإذا كان حرف علة ُحذف، فهنا ُنحرك أو نحذف؟ احذف الواو،  صحيًحا ُحرِّ
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إًذا حذفنا النون عالمة الرفع لتوالي األمثال، وحذفنا واو الجماعة اللتقاء 

الباء آخر الفعل، طيب أين واو  "واهلل لتذَهُبنَّ "كون العبارة؟ الساكنين، فكيف ت

الجماعة؟ تذهبون.. حذفت اللتقاء الساكنين، وأين نون الرفع؟ حذفت لتوالي 

 األمثال. 

واهلل "واو الجماعة ال عالقة لنا هبا اآلن، وإنما اآلن كالمنا على نون الرفع 

ذهب هل ُسبق بجازم؟ جوازم ، ت"تذهب، واهلل لتذهبن"الفعل هنا:  "لتذهبن

ا، والم األمر، وال النهي، وأدوات الشرط، النواصب: أن، ولن،  المضارع: لم، ولمَّ

 وكي، وإًذا؟ 

ال؛ إًذا فالفعل هنا مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ مرفوع، وهو من األفعال 

رة، ممنوعٌة من ا لظهور الخمسة، إًذا عالمة رفعه النون، أين النون؟ النون ُهنا ُمقدَّ

كراهية األمثال، فهذا قوله: الفعل المضارع يقدر فيه الحرف إذا كان من األفعال 

الخمسة وُأكد بالنون، سواء مع الواو لتبلون، أو مع األلف لتبلوان، واهلل لتذهبان، 

أو مع ياء المخاطبة، واهلل لتهذبِن، واهلل لتهذبين ثم تأيت نون التوكيد فُتحذف من 

، نعم هذا الذي ُيقدر فيه "واهلل لتهذبن"المخاطبة، فيبقى الكالم الرفع وُتحذف ياء 

 الحرف. 

 املتن

ر تعذًرا كا ) ر فيِه حركٌة قسمان: ما ُتقدَّ ، وما تقدر "يخشى"والذي ُيقدَّ

 (."يدعو، ويرمي"استثقااًل كا 

 الشرح

ر فيِه حركة اإلعراب: أو الواو أو الياء، كـ  نعم، المضارع الُمعرب ُتقدَّ
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، فالمانع "يخشى ويرضى"، فإن كان مختوًما باأللف كـ "ى، ويدعو، ويرمييخش"

ر، وإذا كان مختوًما بالواو كـ  ، "يرمي"، أو بالياء كـ "يدعو"لظهور الحركة هو التعذُّ

 فالمانع من الظهور: االستثقال، وشرحنا ذلك من قبل. 

 املتن

 (.والمبنيُّ من األفعال قسمان: مبنيٌّ على الفتح)

 حالشر

بعدما انتهى من تقسيم الفعل الُمعرب، اآلن سيتكلم عن تقسيم الفعل المبني، 

 نعم. 

 املتن

، ومبنيٌّ على "ضرب"والمبنيُّ من األفعال قسمان: مبنٌي على الفتح كا )

اغُز واخَش، وارِم، وقوال، "، والثاين كا "اضرب"السكون أو نائبه، فاألول كا 

 (."وقولوا، وقولي

 الشرح

 من األفعال قسمان: نعم، الم
ُّ

(( 02:02:22 -كلمة غير مفهومة @)) --بني

فعل  "اضرب"ومبني على السكون أو نائب السكون، فالمبني على السكون كـ  --

األمر المجرد الذي لم يتصل به شيء، والمبني على نائب السكون، والمراد بنائب 

ا حذف النون، وإما حذف حر ف العلة، فحذف السكون: ما ينوب عن السكون، إمَّ

من غزا يغزو، و  "اغُز يا محمد"حرف العلة فعل األمر من المعتل اآلخر؛ كـ 

من رمى يرمي، فهذه مبنيٌة  "ارِم يا محمد"من خشى يخشى، و  "اخَش يا محمد"
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 على حذف حرف العلة. 

 على حذف النون: هو فعل األمر من األفعال الخمسة 
ُّ

من  "قوال"والمبني

 من تقولين، هذا واضح.  "قولي"من يقولون، و "قولوا"يقوالن، و

هو أنَّ الفعل المبني على الفتح  -رحمه اهلل تعالى-الذي لم يذكره األزهري

قسمان، ولم يذكر هذا التقسيم على طريقته، الفعل المبني على الفتح قسمان: 

ني الفعل المبني على الفتح الظاهر، والفعل المبني على الفتح المقدر، فالفعل المب

 على "ضرب، وأقبل، واطمأن، واستخرج"على الفتح الظاهر كـ 
ُّ

، والفعل المبني

الفتح الُمقدر هو ما أشرنا إليه من قبل، ما كان حقه أن ُيبنى على الفتح، من أمثلة 

نقول: مبني على الفتح المقدر  "سعى وهدى"ذلك: الماضي المختوم بألف كـ 

الفتح المقدر: الماضي المتصل بواو منع من ظهوره التعذر، ومن المبني على 

فلما اتصلت واو  "ذهب"األصل أنَّ الماضي ُيبنى على الفتح  "ذهبوا"الجماعة كـ 

الجماعة كان القياس أن ُيقال: فذهب، ثم تأيت بواو الجماعة، ماذا تقول؟ َذَهَبوا، 

 هذا القياس المهجور الذي تركته العرب استثقااًل. 

 "َذَهُبوا"ثقال؟ جلبوا ضمًة مناسبًة للواو، فقالوا: كيف تخلصوا من هذا االست

إًذا فأين الفتح الذي ُبني عليه الفعل الماضي؟ مقدر، ما الذي منعه من الظهور؟ 

 حركة المناسبة، الضمة المجلوبة لمناسبة الواو. 

ومن الفعل المبني على الفتح المقدر: الماضي المتصل بتاء المتكلم، أو نون 

فحق الفعل الماضي أن ُيبنى على  "ذهبُت "المتكلمين، كقولك: النسوة، أو نا 

، "َذَهَبُت "، ثم تدخل تاء المتكلم، فكان القياس أن ُيقال ماذا؟ "ذهب"الفتح 

حدث ثِقل ُهنا، ثِقل ناتج من ماذا؟ من توالي المتحركات، من توالي أربع 

لفعل، متحركات، كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ جلبت سكوًنا يف آخر ا
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هذا السكون يف آخر الفعل غطى حركة البناء ومنعها من الظهور، فقالوا: ذهبُت 

 على الفتح المقدر، ما الذي منعه من الظهور؟ السكون المجلوب للتخلص 
ٌ

مبني

 من أربع متحركات. 

هذا هو قول البصريين، وهو القول الصحيح الذي ال شكَّ فيه، وُهناَك مذهٌب 

ة وبعضهم ينسبه إلى الكوفيين وال يثبت، وإنما هو مذهٌب تعليمي يف هذه المسأل

 على  "ذهَب "تعليمي، وهو: أنَّ الفعل الماضي ُيبنى على حركة أخره، فـ 
ٌ

مبني

 على الضم،  "ذهبوا"الفتح، و
ٌ

 على السكون، وأما نحو  "وذهبُت "مبني
ٌ

مبني

 على الفتح المقدر اتفاًقا، فهذا مذهٌب تعليمي و "سعى وهدى"
ٌ

ليس مذهًبا فمبني

علمًيا ُيناقش، وال شكَّ أن الصحيح هو مذهب الجمهور الذي ال أعرف له خالًفا 

 علمًيا، نعم. 
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 املعرب واملبني

 املتن

والحروف ُكلها مبنية وهي أربعة أقسام: مبنٌي على السكون نحو: قال: )

 (."جير"، ومبنٌي على الكسر نحو: "ليت"، ومبنيٌّ على الفتح نحو: "لم"

 الشرح

 جيِر من أحرف الجواب، نعم. 

 املتن

 (."منُذ "ومبنٌي على الضم نحو: )

 الشرح

نعم، هذه أنواع الحروف ُكلها مبنية ُتبنى على حركة آخرها، أًيا كانت هذه 

 الحركة، فتًحا أم كسًرا أم ضًما أم سكوًنا، نعم.

 املتن

البناء أربعة: ضٌم والبناء لزوم آخر الكلمة حالًة واحدًة لغير عامل، وأنواع )

 (.وكسٌر وفتٌح وسكون

 الشرح

نعم؛ تلحظون أن األزهري هنا عندما ذكر أنواع البناء قال: أربعة، ماذا سمى 

األول؟ ضم، ما قال: ضمٌة، وإنما قال: ضٌم، وكسر، وفتح، وسكون، وهذا ينبهك 
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 إلى الدقة يف المصطلحات ال بد أن تدقق يف المصطلحات، وتعرف أن هناك فرًقا

بين مصطلحات المعرب ومصطلحات المبني، فالضمة والفتحة والكسرة 

والسكون، هذه أسماٌء لماذا؟ لحركات المعرب، هذه اسمها حركات اسمها 

 حركات الُمعرب، وُتسمى بالعالمات اإلعرابية. 

ا أنواع البيان فهي: الضم، والفتح، والكسر، والسكون؛ فلهذا نقول: منُذ  أمَّ

 على ماذا؟ 
ٌ

على الضم ال على الضمة، وما الذي على منُذ؟ ضٌم أم ضمٌة؟ مبني

ما زرته منُذ "الذي على منُذ ضم ال تقل: ضمة.. ضم.. فإذا سألتك عن منُذ، 

منُذ هذا مضموم أم مرفوع أم كله واحد؟ ال؛ منُذ مضموم، ما معنى  "يومين

 على الضم، يعني أنَُّه مبني، إذا قلت: ضم أو مضموم، 
ٌ

يعني أنُه مضموم؟ مبني

 مبني.

 املتن

فالسكون والفتح يشترك فيهما االسم والفعل والحرف، والكسر والضم )

 (.يختصُّ بهما االسم والحرف وال يدخالن الفعل

 الشرح

 واألمثلة على ذلك واضحة، ال تحتاج إلى ذكر، نعم. 
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 املتن

مٍل واإلعراب: تغيير آخر االسم والفعل المضارع لفًظا أو تقديًرا بعاقال: )

 (.ملفوٍظ به أو مقدر

 الشرح

نعم، هذا تعريف اإلعراب الذي يحتاج إلى نظر، وأظنكم ستدققون معي 

(؛ هنا اإلعراب: تغيير آخر االسم والفعل المضارعوتعرفون ما فيه من نظر، قال: )

كالم دقيق جًدا، تغيير آخر االسم والفعل المضارع؛ ألنَّ األحكام اإلعرابية وهي: 

ب، والجر، والجزم، األحكام اإلعرابية تدخل على ماذا من الرفع، والنص

الكلمات؟ تدخل على شيئين فقط، تدخل على األسماء والفعل المضارع، 

األحكام اإلعرابية الرفع والنصب، والجر، والجزم، تدخل على ماذا من 

الكلمات؟ على األسماء، األسماء معربًة أو مبنية، وعلى الفعل المضارع كل 

 مضارع معرًبا أو مبنًيا، هذه على اليمين، دائًما هذه على اليمين. الفعل ال

طيب، ماذا بقي من الكلمات؟ بقي الحروف، والماضي، واألمر.. هذه على 

اليسار، هذه ال تدخلها األحكام اإلعرابية بتاًتا، ال رفٌع وال نصٌب وال جٌر وال جزم، 

ير آخر االسم والفعل المضارع؛ فلهذا عندما عرف لنا اإلعراب ماذا قال؟ قال: تغي

ألن األحكام اإلعرابية تدخل يمين أو يسار؟ تدخل يمين، يعني تدخل على 

األسماء كلها معربًة أو مبنيًة، وتدخل على المضارع كله معرًبا أو مبنًيا، وال تدخل 

 على القسم الثاين الحروف والماضي واألمر، وهذا كالم صحيح. 

(، لفًظا يريد االسم والفعل المضارع، لفًظا أو تقديًراتغيير آخر طيب، ثم قال: )

بذلك ما كانت عالمات إعرابه ظاهرة، وهذا شرحناه، أو تقديًرا يريد ما كانت 
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 عالمات إعرابه ُمقدرة وهذا شرحناه. 

(، لو قال: بعامل لكفى، والمراد بالعامل: كل ما بعامٍل ملفوٍظ به أو مقدر)

لجر، أو الجزم، هذه هي العوامل، وأهم العوامل يعمل، الرفع، أو النصب، أو ا

 "جاء زيٌد، ورأيُت زيًدا"األفعال كلها والحروف العاملة، ملفوظ به كأن تقول: 

مقدر، كأن يكون محذوًفا فنعرف أن كل معلوٍم يجوز حذفه، كأن أقول لك: من 

، رأيت؟ فتقول لي يف الجواب: زيًدا، زيًدا منصوب ما الذي نصبه؟ فعٌل محذوف

ر.   يعني رأيُت زيًدا، فـ زيًدا هذا معمول لعامٍل ُمقدَّ

 ( بقي شيء؟ لفًظا أو تقديًرابقي النظر أو الملحوظة يف تعريفه، وهو يف قوله: )

 أن لفًظا يكون ظاهًرا أو مقدًرا.  الطالب:

 ما هو لفًظا أو تقديًرا يعني ظاهًرا أو مقدًرا.  الشيخ:

ديًرا أو محاًل، أنا أشرح على مستواكم على أنكم ال ال بقي أن يقول: لفًظا أو تق

متوسطون، الذي يعني يرى أنه أعلى من هذا الشرح أو أقل من هذا الشرح ال 

 يلومني. 

الرفع، "السبب يف هذا النظر هو ما قلناه من قبل: أنَّ األحكام اإلعرابية 

مبنية،  تدخل على ماذا؟ على األسماء كلها معربة أو "والنصب، والجر، والجزم

 وعلى المضارع كله معرًبا أو مبنًيا، كيف ذلك؟ 

أنت اآلن تقول: جاء زيٌد، زيٌد ُمعرب أم مبني؟ ُمعرب، وقد دخله الرفع؛ ألنه 

وقع فاعاًل، والفاعل حكمه ماذا؟ الرفع، إًذا دخله الرفع أو ما دخله الرفع؟ إًذا 

ام اإلعرابية، فزيٌد اسٌم دخله حكم إعرابي، دخلته األحكام اإلعرابية، دخلته األحك

معرٌب دخله الرفع، فإذا قلت: جاء سيبويه، ما إعراب سيبويه؟ فاعل، والفاعل ما 
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 أم ال؟ دخلها الرفع مع أهنا 
ٌ

حكمه؟ الرفع، إًذا كلمة سيبويه دخلها حكٌم إعرابي

جاء زيٌد، رأُت "اسٌم مبني، فاألحكام اإلعرابية تدخل على كل األسماء معربًة كـ 

 ، أو مبنية. "، سلمت على زيدٍ زيًدا

الفرق بين دخول اإلعراب على األسماء المعربة وعلى األسماء المبنية، ما 

الفرق؟ أنَّ األحكام اإلعرابية إذا دخلت على األسماء الُمعربة؛ تؤثر يف محلها 

زيد وقعت يف أي مكان؟  "جاء زيدٌ "ولفظها، تؤثر يف محلها، فإنَّ كلمة زيد يف 

ع الرفع، وقعت يف محل الرفع، ألهنا وقعت يف موضع الفاعل، وقعت يف موق

والفاعل ما محله؟ ما موقعه؟ ما موضعه يف الُجملة؟ الرفع، إًذا أين وقع زيد يف 

الُجملة يف أي محل؟ يف محل رفع، إًذا وقع يف محل رفع، ثم إنَّ لفظه استجاب 

لمضارع، هنا وقع للرفع أم لم يستجب؟ يدخل على كل األسماء وعلى كل الفعل ا

يف محل الرفع، إًذا ما محله؟ الرفع، طيب ولفظه استجاب للرفع أم لم يستجب؟ 

 . --(( 02:18:41 -كلمة غير مفهومة @)) --استجاب، إًذا فزيٌد مرفوع 

استجاب لعالمة اإلعراب أم لم يستجب؟ أما اللفظ استجاب، ولكن هناك 

 -- --(( 02:19:21 -ر مفهومةكلمة غي @)) --مانع منع الحركة من الظهور، 

 --(( 02:19:56 -كلمة غير مفهومة @))

سيبويه أين وقع؟ وقع يف مكان حكمه الرفع، إًذا  "جاء سيبويه"فإذا قلت: 

محله رفع، ولفظه استجاب أم لم يستجب؟ لم يستجب، طيب سيبويه اآلن دخله 

فًظا؟ ال، حكم إعرابي أم لم يدخله؟ دخله، أين هو يف التعريف؟ هل نقول: ل

تقديًرا؟ ال؛ هو محل فقط، سيبويه استجاب لإلعراب محاًل فقط ولم يستجب 

لفظه، وهذا الفرق بين الُمعرب والمبني، الفرق بين المعرب والمبني يف اإلعراب، 

أن المعرب وقع يف محل اإلعراب ويستجيب لفظه لذلك، والمبني المضارع أيًضا 
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محل نصب، يف محل جر، يف محل جزم،  يقع يف محل اإلعراب، يف محل رفع، يف

إال أن لفظه ال يستجيب لذلك؛ فلهذا نجد أن النحويين يفرقون بين إعراب 

 المعرب وإعراب المبني من األسماء والمضارع. 

والمعرب من األسماء والمضارع إذا وقع يف محل رفع ماذا يقولون عنه؟ كـ 

رأيُت زيًدا، "نصب، كـ  مرفوع، وإذا وقع يف محل "جاء زيٌد، أو جاء موسى"

منصوب، وإذا وقع يف محل جر؟ مجرور، وإذا وقع يف محل  "ورأيت موسى

 جزم؟ مجزوم. 

اآلن  "جاء سيبويه"وأما المبني من األسماء والمضارع لو وقع يف محل رفع كـ 

حكمه الرفع أم ليس حكمه الرفع؟ حكمه الرفع يف محل رفع لكن ما يقولون: 

 يقولون: مرفوع، ماذا يقولون: يف محل رفع، يقول: مرفوع، حكمه الرفع وال

موسى هذا االسم يف محل رفع، يعني وقع يف محٍل حكمه الرفع فقط، هم أرادوا 

أن يقولوا: يف محل رفع، يعني يف محل رفٍع فقط، ولم يستجب لفظُه لذلك، لكن 

 يختصرون. 

قع يف محل قالوا: يف محل نصب، و "رأيت سيبويهِ "فلو وقع يف محل نصب كـ 

سلمُت على موسى، وسلمُت "نصب فقط لكن لم يستجب لفظه لذلك، وكذلك 

يف محل جر، وكذلك المضارع لو كان مبنًيا كقولك: النسوة لم  "على سيبويه

يذهبن، تقول: مضارع يف محل جزم؛ إًذا فقولنا: مرفوع، هذا مع المعرب، ما معنى 

على اللفظ فقط؟ أم مرفوع على مرفوع؟ يعني مرفوع على المحل فقط؟ أم مرفوع 

المحل واللفظ؟ إذا قالوا: مرفوٌع يعني مرفوٌع محاًل ولفًظا، لكن تختصر تقول: 

مرفوع فقط، يعني مرفوٌع محاًل ولفًظا، يعني وقع يف محل رفع واستجاب لفظه 

لذلك وإذا قالوا: منصوٌب يعني لفًظا ومحاًل، مجروٌر لفًظا ومحاًل، مجزوٌم لفًظا 
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ولكن إذا قالوا: يف محل رفع، يعني فقط، يعني وقع يف محل رفع لكن  ومحاًل،

لفظه لم يستجب لهذا المحل، لم يقبل عالمة هذا المحل؛ فأنت عند اإلعراب، 

 عندما تقول: مرفوع تفهم هذا الكالم، عندما تقول: يف محل رفع تفهم هذا الكالم. 

عل مرفوع؟ هذا خرب سيبويه: فا "جاء سيبويه"فما رأيكم يف معرٍب يقول: 

المسألة كلها، إذا قال: مرفوع، يعني حكم على سيبويه بأنه اسم ُمعرب، وحكم 

 على سيبويه بأنَّ لفظه استجاب لإلعراب، وهذا كله خطأ. 

سيبويِه  "جاء سيبويهِ "طيب، فلو جاء إنسان يعني أضيع من األول، فقال: 

، يعني غرته الحركة، عندما مجرور، ماذا تفعل هبذا؟ هذا ضيَّع المعرب والمبني

قال: سيبويِه غرته الحركة ظنها عالمة إعراب، فقال: مجرور، مع أهنا حركة بناء، 

هذا يجب أن يرجع إلى التمييز بين المعربات والمبنيات للحصر، المعربات اعرف 

المعربات لكي تأخذ إعراهبا من لفظها، واعرف المبنيات لكي ال تغرت بحركاهتا، 

 ا ال تدل على إعراهبا. فإن حركاهت

نتوقف هنا ونكمل إن شاء اهلل يف الغد، واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا 

 محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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 من دروس شرح األزهرية الدرس الثاني

 أنواع اإلعراب

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

ن، أما بعد: فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، ونحن يف عصر وأصحابه أجمعي

يوم األحد الثامن والعشرين من شهر ربيٍع اآلخر من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائة 

وألف يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه 

رحمه اهلل -األزهري الدرس الثاين من دروس شرح األزهرية، للشيخ خالد بن

( وُنكمل اليوم إن وأنواُع اإلعراِب أربعة، كنا توقفنا باألمس عند قوله: )-تعالى

 شاء اهلل من هذا الموضع، تفضل.

﷽ 

رحمنا اهلل تعالى -والحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، قال المصنف 

 : -وإياه

 املتن

 (.وجزم وأنواُع اإلعراِب أربعة: رفٌع ونصٌب وخفٌض )

 الشرح

نعم؛ هذه أنواع اإلعراب، وُتسمى األحكام اإلعرابية، وهي يف النحو 
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كاألحكام التكليفية يف الفقه، فالفقه فيه األحكام التكليفية وهي: الوجوب، 

والُحرمة، واالستحباب، والكراهة واإلباحة، وكل حكٍم من هذه األحكام، فهذه 

ل، فاألحكام التكليفية الفقهية أدلُتها القرآن األحكام أًيا كانت ال ُبدَّ لها من دلي

ا يف علمنا النحو فإنَّ األحكام هي: الرفع والنصب، والخفُض والجزم،  والُسنَّة، وأمَّ

 ولكٍل منها دليل يدلُّ عليه سيأيت ذكره بعد قليل. 

( يعني: الجر؛ فهذا ُمصطلح من مصطلحات النحويين، خفٌض وقوله: )

ا الجر فيكاد يكون من مصطلحات "الخفض"فيون يستعمله البصريون والكو ، وأمَّ

البصريين، فبعد أن عرفنا هذه األحكام أو أنواع اإلعراب: الرفع، والنصب، 

 والخفض، والجزم، سُيبيُِّن لنا األزهري اآلن على ماذا تدخل من الكلمات. 

 املتن

فالرفع والنصب يشتركان يف األسماء واألفعال، والخفض يختصُّ قال: )

 (.باألسماِء، والجزم يختُص باألفعال

 الشرح

( األسماء يعني ُكل الرفع والنصب يشتركان يف األسماء واألفعاليقول: )

األسماء أم بعضها؟ الجواب: ُكلُّ األسماء، واألفعال! يعني ُكل األفعال أم نوًعا 

هذه معينًا من األفعال؟ الجواب: الفعل المضارع فقط؛ لما ذكرناه باألمس من أنَّ 

تدخل على األسماء كلها معربًة  "الرفع، والنصب، والخفض، والجزم"األحكام 

 كانت أم مبنية، وتدخل على المضارع كله معرًبا كان أم مبنًيا. 

والجزم ( أي: ال يدخل على المضارع، )والخفض يختص باألسماءقال: )

 ( أي: ال يدخل على األسماء، نعم. يختص باألفعال المضارعة
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 املتن

فزيٌد: اسٌم مرفوٌع  "زيٌد يقوم"مثال دخول الرفع يف األسماء واألفعال نحو: )

د  (.باالبتداء، ويقوم: فعٌل مضارٌع مرفوٌع بالتجرُّ

 الشرح

زيٌد: اسٌم مرفوٌع باالبتداء وهو مبتدأ، إالَّ أن باب المبتدأ لم  "زيٌد يقوم"نعم؛ 

، مبتدٌأ مرفوع، مرفوع بماذا؟ ماذا يأِت، فلهذا قال: اسٌم؛ وإالَّ فإنَّ إعرابُه مبتدأ

يقول األزهري؟ األزهري ماذا يقول عندك؟ مرفوٌع بماذا؟ المبتدأ يقول: مرفوٌع 

باالبتداء، وعالمة رفعه الضمة، إًذا ما الذي يرفع المبتدأ االبتداء أم الضمة؟ 

 االبتداء، طيب والضمة؟ الضمة ما هي إالَّ عالمة، عالمٌة على أنَّ المبتدأ ليس

 منصوًبا وال مجروًرا، وإنما هو مرفوع، فهي عالمة إعراب. 

دقال: ) ( يقوم: فعٌل مضارع مرفوٌع، مرفوٌع ويقوم: فعٌل مضارع مرفوٌع بالتجرُّ

لتجرده، أي: لتجرده من الناصب والجزام، يعني: لم ُيسبق بناصب وال بجازم، 

لمعربون أن تقول: فلهذا ُرفع، وعالمة رفعه الضمة، فلهذا تعرفون لماذا يرفض ا

مبتدٌأ مرفوٌع بالضمة؛ ألن هذا اإلعراب خطأ ويعكس المعنى، فالمبتدأ ليس 

 مرفوًعا بالضمة، وإنما رافعه معنًى يسمونه االبتداء، والضمة عالمة الرفع. 
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 املتن

؛ فزيًدا: "إنَّ زيًدا لن يضرَب "ومثال دخول النصب يف األسماء واألفعال: )

 ،  (.ويضرَب: فعٌل مضارٌع منصوٌب با لناسٌم منصوٌب با إنَّ

 الشرح

ُنعرب المثال كاماًل، إنَّ اسٌم أم فعٌل أم حرف؟  "إنَّ زيًدا لن يضرَب "نعم؛ 

حرف، والحروف كلها ال محل لها من اإلعراب، ما معنى قولنا: ال محل لها من 

، ال رفٌع وال نصٌب وال جٌر وال جزٌم، 
ٌ

اإلعراب؟ يعني ليس لها حكٌم إعرابي

الرفع، "تذكرون باألمس وأكدنا اليوم أنَّ هذه األحكام اإلعرابية، أنواع اإلعراب 

ال تدخل إالَّ على شيئين ما هما؟ األسماء ُكلها،  "والنصب، والخفض، والجزم

والمضارع كله، طيب والبواقي أي الحروف والماضي واألمر؟ هذه تدخلها 

ية، ال رفع وال نصب وال جر وال األحكام اإلعرابية؟ ال تدخلها األحكام اإلعراب

جزم، وهي التي يقول فيها المعربون: ال محل له من اإلعراب، متى تقول: ال محل 

 لُه من اإلعراب؟ مع هذه الحروف والماضي واألمر. 

ما معنى قولهم: ال محل له من اإلعراب؟ يعني ليس له حكٌم إعرابي، ال رفع 

مل فيه يف جملته والعامل الداخل عليه، وال نصب وال جر وال جزم، ويحتاج أن تتأ

هل هو عامل رفع فيكون حكمه الرفع، عامل نصب فيكون حكمه النصب، عامل 

جر، عامل جزم.. هذه األشياء ال تدخلها األحكام اإلعرابية؛ فلهذا تقول عنها أينما 

 كانت: ال محل له من اإلعراب وينتهي األمر. 

: حرف؛ فلهذا ُتبيِّن نوعها، فت قول: حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خربه، إنَّ

هذا النوع نوع الحرف، حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خربه، طيب وسبق أن 
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عرفنا أن الحروف مبنية أم ُمعربة؟ مبنية على حركة آخرها، فإنَّ مبنيٌة على ماذا؟ 

، ما الُحكم اإلعراب  على الفتح، بقي الحكم اإلعرابي لـ إنَّ
ٌّ

ي لـ الفتح، نقول: مبني

ا الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم أو ال ُحكم لها إعرابًيا، ال ُحكم لها،  ؟ إمَّ إنَّ

 نقول: ال محل له من اإلعراب. 

: حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خربه،  اجمع هذه المعلومات فتقول: إنَّ

 على الفتح، ال محل له من اإلعراب، أتيت باإلعراب كاماًل بالتفصيل، لو 
ٌّ

مبني

َت طالًبا تأخذ الدرجة كاملة غصب عن األستاذ، تبين نوع الكلمة ما نوعها؟ كن

 
ٌ

حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خربه، ثم ُتبين حركته، والحركة بناء تقول: مبني

على الفتح، ُثمَّ ُتبيِّن ُحكمه اإلعرابي، وهذه ال ُحكم لها فتقول: ال محل له من 

، طيب .  اإلعراب، انتهى اإلعراب لـ إنَّ  هذه إنَّ

زيًدا هذا اسم، اسم ما إعرابه؟ ال ُبدَّ أن ُتبين إعرابه ببيان موقعه يف  "إنَّ زيًدا"

، واسم إنَّ ما حكمه؟  ، نقول: اسُم إنَّ الجملة، أين وقع يف الجملة؟ وقع اسًما لـ إنَّ

الرفع؟ النصب؟ الجر؟ الجزم؟ النصب.. الُحكم هنا النصب، الحكم النصب أم 

 منصوب؟ 

ر إلى األزهري ماذا قال لنا يف أنواع اإلعراب؟ أنواع اإلعراب أربعة: رفٌع انظ

ونصب، ما قال: مرفوع ومنصوب، قال: رفع ونصب، إًذا فالحكم النصب أو 

ا منصوب فهذه صفته، لكن ُحكمه النصب، طيب  منصوب؟ الحكم: النصب، أمَّ

؟ أو يف محل حكمه النصب ماذا تقول عنه يف بيان هذا الُحكم؟ تقول: منصوب

نصب؟ وال كله واحد؟ تقول: منصوب إذا كان معرًبا، تقول: يف محل نصب إذا 

كان مبنًيا، هذا الفرق بين المعرب والمبني، ال ُبدَّ أن ُتميز بين الُمعربات 

والمبنيات، وزيد ُمعرب أم مبني؟ ُقلنا: ال ُتميز بين المعربات والمبنيات إال 



 

 
e 

g h 

f  75 
  األزهريةشرح 

 

 

  بالحصر، وحصرناها لكم باألمس.

ُمعرب، إًذا نقول منصوب أو يف محل نصب؟ نقول: منصوب، طيب  "زيدٌ "فـ 

منصوب مباشرة تقول: عالمة نصبه الفتحة؛ فاإلعراب كاماًل زيًدا: اسُم إنَّ 

.. هذا موقع االسم يف  منصوب وعالمة نصبه الفتحة، إعراٌب كامل، اسُم إنَّ

به الفتحة.. بياٌن لحركته، الُجملة، منصوب.. بياًنا لحكمه اإلعرابي، وعالمة نص

 هذه أركان اإلعراب ثالثة. 

لن: اسم فعل حرف؟ حرف، والحروف عرفنا أهنا ليس لها  "إنَّ زيًدا لن"

محٌل من اإلعراب، ليس لها حكٌم إعرابي، إًذا ُنبين نوعها وحركتها وُحكمها 

ا اإلعرابي، ُنبيِّن نوعها فنقول: حرف ماذا؟ لن: حرُف نفٍي ونصب، صحيح؟ م

معنى حرف نفي؟ هذا بيان معناها، معناها أهنا تنفي، حرُف نفي ونصب، هذا بيان 

لعملها، حرف نفٍي ونصٍب، طيب والحركة؟ الحروف مبنية أو معربة؟ مبنية على 

 على السكون، الحركة: مبني على "لن"حركة آخرها، ماذا نقول يف 
ٌ

؟ مبني

 راب. السكون، طيب الحكم اإلعرابي؟ ال محل له من اإلع

 على السكون، ال 
ٌ

نعيد األركان الثالثة كاملة: لن.. حرُف نفٍي ونصب، مبني

 محَل لُه من اإلعراب. 

نوعه اسم فعل حرف؟ فعل مضارع، إًذا تدخله األحكام اإلعرابية،  "يضرب"

فأواًل ُنبيِّن نوعه فنقول: فعٌل مضارع، ونبين حكمه اإلعرابي، ما حكمه اإلعرابي 

ه النصب ألنه مسبوق بناصب، حكمه النصب، الحكم: هنا؟ النصب، حكم

النصب، لكن ماذا نقول عنه يف بيان هذا الحكم، منصوب أو يف محل نصب؟ 

منصوب؛ ألنه ُمعرب، إذا قلت منصوب مباشرة ُتكمل.. منصوٌب وعالمة نصبه 

 الفتحة، إًذا فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 
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 املتن

فا زيٍد: اسٌم مخفوض  "بزيدٍ "م بالخفض نحو: ومثال اختصاص االسقال: )

 (.بالباء

 الشرح

، الباء: حرف، إًذا ليس له حكم إعرابي ال محل له "بزيدٍ "أعرب  "بزيدٍ "نعم 

 
ٌ

من اإلعراب، نبين نوعه وحركته وحكمه اإلعرابي، نقول: الباء: حرف جر مبني

ا؟ مجروٌر بماذا اسٌم مجروٌر بماذ "زيدٍ "على الكسر، ال محل لُه من اإلعراب، 

؟ بالباء ال بالكسرة، خالص صارت قديمة خالص، زيٍد: اسٌم مجرور "بزيدٍ "

 بالباء وعالمة جره الكسرة. 

  --(( 16:02 -كلمة غير مفهومة @)) -- الطالب:

؟ الجواب: خرب إنَّ ُجملة  "إنَّ زيًدا لن يضرَب "نعم، يقول:  الشيخ: أين خرب إنَّ

 ، نعم تفضل. "لن يضرَب " الجملة الفعلية "لن يضرَب "

 املتن

فعٌل مضارٌع  "يقم"؛ فا "لم يقم"ومثال اختصاص الفعل بالجزم نحو: قال: )

 (.مجزوٌم با لم

 الشرح

، لم: حرف نعربه إعراب الحروف، فنقول: لم "لم يُقم"ُنعرب  "لم يقم"نعم، 

 على السكون ال محل له من اإلعراب، هذا إعراب
ٌ

 حرف نفٍي وجزٍم وقلب مبني

لم يف كل مكان، الحروف إعراهبا ما يتغير يف القرآن يف الُسنَّة، يف الشعر، يف النثر، يف 
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الشعر الجاهلي، يف الشعر الحديث، يف كالم المتقدمين يف كالم المتأخرين هذا 

إعراب الحروف ثابت ما يتغير، ليس مرة رفع ومرة نصب ومرة جزم ومرة تنظر يف 

 غير. إعراهبا، إعراهبا ثابت ما يت

لم: حرف نفٍي وجزٍم وقلب، حرف نفي.. بياًنا لمعناها تنفي الفعل الذي 

بعدها، وجزم.. بياٌن لعملها تجزمه، وقلب.. بياٌن لوظيفتها؛ ألهنا تقلب زمن 

المضارع بعدها إلى الماضي، يذهب: مضارع، إذا قلت: لم يذهب، لم يذهب يف 

 الماضي، فقلبت زمن المضارع إلى الزمن الماضي. 

 املتن

 (.ولهذه األنواع األربعة عالماٌت أصول وعالماٌت فروعقال: )

 الشرح

(؛ ولهذه األنواع ولهذه األنواع األربعة عالماٌت أصول وعالماٌت فروع)

األربعة يقصد أنواع اإلعراب التي يسميها النحويون: األحكام اإلعرابية، 

ا إال بدليل، وإال ال ُيقبل واألحكام ال ُبدَّ لها من أدلة، ال ُيمكن أن تصدر حكمً 

منك، فإذا قلت: الحمد هلل رب العالمين، ما الحكم اإلعرابي للحمد؟ الحكم ال 

أقول اإلعراب، الحكم اإلعرابي، األحكام اإلعرابية اللي هي أنواع اإلعراب، 

الحكم اإلعرابي هو: الرفع، وهذا يقول: النصب، والثالث يقول: الجر، ما الذي 

ليل، ما الدليل على، الدليل الموجود يف الحمد، يف قوله الحمُد يف يفصل بينا؟ الد

ضمة، والضمة دليل رفع أم دليل نصب أم دليل جر؟ دليل رفع، إًذا فالصواب مع 

 من قال: إنَّ الُحكم هنا الرفع؛ ألن الدليل معه. 

عالماٌت أصول ( أي: لهذه األحكام األربعة، )ولهذه األنواع األربعةفقوله: )
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( أي: أدلة، فعالمات اإلعراب هي أدلة اإلعراب، فأنت إذا قلت ماٌت فروعوعال

الحمد: مبتدٌأ مرفوٌع، ماذا تقول بعد ذلك؟  "الحمُد هلل رب العالمين"مثاًل: 

وعالمة رفعه الضمة، ما معنى وعالمة رفعه؟ يعني ودليل رفعه، يعني والدليل على 

إالَّ أن الفقهاء يسمون مثل هذا  أنه مرفوع ليس مجروًرا وال منصوًبا، الضمة،

 الدليل، والنحويون يسمون مثل هذا العالمة، مصطلحات تختلف بين العلوم. 

( عالمات األصول: العالمات األصلية، عالماٌت أصول وعالماٌت فروع)

ى  وعالماٌت فرعية، األصل يف الشيء غالًبا هو األكثر فيه، األكثر يف الشيء ُيسمَّ

الشيء ُيسمى الفرع؛ فلهذا األصل يف الناس أهنم يمشون، فإذا  األصل، والقليل يف

رأيت إنساًنا يمشي على قدميه ال تسأل: لماذا فالن يمشي على قدميه.. هذا 

األصل، لكن لو رأيته يزحف مثاًل، لكان هذا خارًجا عن األصل، ولهذا تسأل 

األكثر، لماذا خرج عن األصل.. وهكذا؛ فالعالمات األصلية يعني العالمات 

 والفرعية هي العالمات القليلة. 

بعد ذلك أسأل سؤااًل للمتنبهين المتيقظين، وكلكم ذلك الرجل، وكلكم تلك 

المرأة: عالمات اإلعراب توجد يف أي كلمات؟ هل توجد يف الحروف؟ ال؛ توجد 

يف الُمعرب فقط؟ أم توجد يف األسماء كلها أم يف المضارع كله؟ عالمات اإلعراب 

جد؟ عالمات اإلعراب ال توجد إالَّ يف الُمعرب، والُمعرب كما عرفنا ال أين تو

 يكون إال يف األسماء الُمعربة والمضارع المعرب. 

ا المبنيات كلها فليس فيها عالمات إعراب، أما الحروف والماضي واألمر،  أمَّ

اج إلى فهذه انتهينا منها، أصاًل مبنية ال يدخلها أصاًل حكم إعرابي؛ فلهذا ال تحت

عالمة إعراب، الحروف والماضي واألمر، هل تدخلها أحكام إعرابية؟ ال 

 تدخلها؛ فلهذا ال تحتاج أصاًل إلى عالمات إعرابية، هذه منتهين منها من األساس. 
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بقي األسماء والمضارع، الُمعرب من االسم والمضارع فيه عالمة إعراب، 

إعرابية أم ليس فيه عالمات  طيب والمبني من األسماء والمضارع، فيه عالمات

إعرابية؟ ليس فيه عالمة إعرابية، وأيهما أوضح الذي فيه عالمة إعرابية أم الذي 

ليس فيه عالمة إعرابية؟ أيهما أوضح؟ الذي فيه عالمة إعرابية؛ فلهذا ُيسميه 

النحويون الُمعرب، ما معنى المعرب كما شرحنا باألمس؟ الواضح اإلعراب، 

فتحة مباشرة نصب، كسرة مباشرة جر، سكون على المضارع  ضمة مباشرة رفع،

ا المبني مسكين  مباشرة جزم، فإعرابه واضح؛ ألنَّ لفظه حركته تدلُّ على إعرابه، أمَّ

 ليس له عالمة إعراب، فإعرابه ال يؤخذ من لفظه وإنما يؤخذ من ُجملتِه. 

إلعراب اآلن سيبين عالمات اإلعراب األصلية تكون يف ماذا، وعالمات ا

أطال الكالم يف ذلك، وما أطال  -رحمه اهلل تعالى-الفرعية تكون يف ماذا، إال أنه 

الكالم يف ذلك إال طلًبا للتوضيح والتسهيل، ولكل إنسان طريقته يف التوضيح 

والتسهيل، قد يكون الواضح عندي غير الواضح عندك، والعكس إال أننا نقول يف 

 البداية: 

ية كثيرة؛ فال داعي لحصر مواضعها، ألهنا األصل عالمات اإلعراب األصل

واألكثر، وعالمات اإلعراب الفرعية قليلة؛ فلهذا نحصرها يف سبعة أبواب، فإذا 

حصرت العالمات الفرعية يف هذه األبواب السبعة، وعرفت هذه األبواب السبعة، 

 فما سوى هذه األبواب السبعة من األسماء المعربة والمضارع الُمعرب، فإنَّ 

عالماهتا ستكون عالماٍت أصلية، هذه القاعدة، إالَّ أنه سيفصل ونستمع إلى كالمه 

 رحمه اهلل، نعم. 
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 املتن

 (.فالعالمات األصول أربعةقال: )

 الشرح

عالمات األصول أربعٌة؛ كان األفضل أن يقول: فالعالمات األصول أربٌع؛ ألن 

وتأنيًثا، والمعدود هنا العالمات العدد من ثالثة إلى تسعة يخالف المعدود تذكيًرا 

مفرده عالمة مؤنث، فكان األفضل أن يقول: أربٌع، إالَّ أنُه أنَّث، بعضهم ُيخطُئ 

ذلك، وبعضهم يجوزه إذا تقدم المعدود، المعدود هنا متقدم أو متأخر؟ العالمات 

اإلعرابية أربعٌة فتقدم، بعض النحويين يتساهل يف المعدود إذا تقدم، إالَّ أن 

المتقدمين ال يذكرون نحو ذلك، المتقدمون يقولون بوجوب المخالفة، تقدم 

ر، وال تجوز المخالفة إال إذا ُحذف المعدود أصاًل، إذا لم ُيذكر  المعدود أو تأخَّ

المعدود فيكون لك أن تذكر وأن تؤنث، فتقدر على حسب المعنى، لكن بما أنَُّه 

 زام بالقاعدة. مذكور مقدًما أو مؤخًرا، فال بد من االلت

 املتن

، "رأيُت زيًدا"، والفتحة للنصب نحو: "جاء زيٌد "الضمة للرفع نحو: قال: )

 (."لم يضرب"، والسكون للجزم نحو: "مررُت بزيدٍ "والكسرة للخفض نحو: 

 الشرح

؛ "يذهب زيدٌ "وكان األفضل أن يقول: نحو  ("جاء زيٌد "الضمة للرفع نحو: )

عرٍب مرفوع وعالمة رفعه الضمة، ويف اسٍم معرٍب لكي يكون المثال يف مضارٍع م

إنَّ "مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وكذلك يف النصب أن يمثل بمثل مثاله السابق 
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، ثم الكسر يجعله خالًصا لالسم يمثل باالسم فقط، والجزم "زيًدا لن يذهب

 يجعله خالًصا للمضارع، إال أنكم عرفتم ذلك، نعم. 

 املتن

 .(ولها مواضعقال: )

 الشرح

هذا الحصر الذي ذكرناُه قبل قليل، وُقلنا: ال داعي لُه إذا ُعرفت القاعدة 

 العامة، إالَّ أنه ذكر هذا الحصر. 

 املتن

ا الضمُة فتكون عالمًة للرفُع يف أربعة مواضع: يف االسم المفرد نحو: ) فأمَّ

 (."جاء زيٌد والفتى"

 الشرح

 ٌل لما عالمته ضمٌة مقدرة، نعم. زيٌد مثاٌل لما عالمته ظاهرة، والفتى مثا

 املتن

، ويف جمع المؤنث "جاء الرجال واألُسارى"ويف جميع التكسير نحو: )

، والرابع يف الفعل المضارع المعرب "جاءت الهندات المسلمات"السالم نحو: 

ا الفتحة فتكون عالمًة للنصب يف ثالثة مواضع: يف االسم "يضرب"نحو:  ، وأمَّ

، والفعل "رأيت الرجال"، وجمع التكسير نحو: "ُت زيًدارأي"المفرد نحو: 

ا الكسرة فتكون عالمًة للخفض يف "لن يضرب"المضارع المعرب نحو:  ، وأمَّ
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، وجمع التكسير "مررُت بزيدٍ "ثالثة مواضع: يف االسم المفرد المنصرف نحو: 

 (."يعوذون برجالٍ "المنصرف نحو: 

 الشرح

والشواهد  -رحمه اهلل تعالى-ره األزهري يعوذون برجاٍل، هذا أول شاهد يذك

قليلة يف كتابه؛ ألن كتابه لذكر القواعد واألحكام، وهذا مما تميَّز به قطُر الندى، 

 قطر الندى أكثر من الشواهد، نعم. 

 املتن

 (."مررت بهنداٍت "وجمع المؤنث السالم باقًيا على جمعيته نحو: قال: )

 الشرح

مؤنٍث سالم، وجمع المؤنث السالم ُيجر،  ، هنداٍت: جمع"مررُت هبنداٍت "

( احرتاًزا من باقًيا على جمعيتهوجمع المؤنث السالم عالمة جره الكسرة، قال: )

المسمى بجمع المؤنث السالم، لو سميت بجمع مؤنث سالم، لو سميت بنتك 

مثاًل نعمات، أو سميتها حسنات، فحسنات حينئٍذ مفرد أم جمع؟ مفرد، بنتك 

نات، فحسنات حينئٍذ مفرد أم جمع؟ مفرد، هذا يسمونه المسمى سميت بنتك حس

بجمع المؤنث السالم، فالجمع هنا ليس باقًيا على جمعيته، فإذا سميت بجمع 

مؤنٍث سالم فله أحكام إضافية، يعني يجوز فيه أوجه أخرى غير هذا الوجه، فتجوز 

نئٍذ ما يجر إال فيه أوجه أخرى؛ ولهذا احرتز قال: باقًيا على جمعيته، ألن حي

 بالكسرة، أما الُمسمى بجمع المؤنث السالم فتجوز فيه أوجٌه أخرى، نعم. 
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 املتن

وأما السكوُن فيكون عالمًة للجزم يف موضٍع واحد؛ يف الفعل المضارع قال: )

، وأمَّ العالمات الفروع فسبٌع: الواو، والياء، "لم يضرب"الصحيح اآلخر نحو: 

 (.ة نيابًة عن الفتحة، والفتحة نيابًة عن الكسرة والحذفواأللف، والنون، والكسر

 الشرح

نعم؛ عالمات اإلعراب الفرعية أيًضا يختلف المصنفون يف طريقة ذكرها، 

فصاحب األجرومية كما رأيتم وضحها وذكرها بطريقتين، وصاحبنا األزهري 

 أيًضا سيذكرها ويبينها بطريقتين. 

عالمات اإلعراب الفرعية تنحصر يف سبعة  والخالصة يف ذلك كلِه أن ُيقال: إنَّ 

 أبواب: خمسٌة منها أسماء، وبابان منها من الفعل المضارع. 

الباب األول: األسماء الستة، وهي: أبوك، وأخوك، وحموك، وفوك، وذو 

مال، والسادس: هنوك، يف لغة بعض العرب، وسنعلق على ذلك؛ فاألسماء الستة 

عراٍب خاص، فعند الرفع يجعلون فيها الواو، خصتها العرب وهم أهل اللغة بإ

يقول: جاء أخوك وأبوك، ويف النصب يجعلون فيها ألًفا، فيقولون: رأيُت أباك 

وأخاك، ويف الجر يجعلون فيها ياًء فيقولون: سلمت على أخيك وأبيك، ستة 

 أسماء خصتها العرب هبذا اإلعراب؛ فال ُبدَّ أن نعرفها وأن نعرف إعراهبا. 

الثاين من أبواب العالمات الفرعية هو: المثنى؛ والعرب يف المثنى عند الباب 

الرفع تجعل فيِه ألًفا، تقول: جاء الرجالن، وانطلق الفرسان، ويف النصب يجعلون 

فيِه ياًء، فيقول: رأيت الرجلين ورأيت الفرسين، ويف الجر يجعلون فيها ياًء 

ن، أصحاب اللغة هم الذين فيقولون: نظرت إلى الرجلين، وركبت على الفرسي
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 تفننوا يف ذلك وخصوا المثنى هبذا اإلعراب، فال ُبدَّ من معرفة ذلك والوقوف عليه. 

والباب الثالث من أبواب العالمات الفرعية: جمع المذكر السالم؛ ففي الرفع 

يجعلون فيِه واًوا، فيقولون: جاء المحمدون، ونجح المجتهدون، ويف النصب 

فيقولون: رأيُت المحمدين وأكرمُت المجتهدين، ويف الجر  يجعلون فيه ياءً 

يجعلون فيه ياًء أيًضا فيقولون: سلمُت على المحمدين والمجتهدين، فهذه ثالثة 

 أبواب. 

والباب الرابع من أبواب العالمات الفرعية هو: جمع المؤنث السالم، 

ءت كفاطمات ومسلمات؛ ففي الرفع تكون عالمة الرفع الضمة؛ تقول: جا

الفاطماُت، ونجحت المجتهداُت، مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والضمة عالمة 

أصلية أو فرعية؟ أصلية، إًذا فجمع المؤنث السالم عالمة رفعه عالمٌة أصلية 

الضمة، ويف النصب يجعلون فيها الكسرة فيقولون: أكرمت الفاطماِت وأكرمت 

صلية أم فرعية؟ عالمٌة المجتهداِت، عالمة النصب هنا الكسرة، وهي عالمة أ

فرعية، مجيء الكسرة للنصب عالمٌة فرعية، متى تكون الكسرة عالمًة أصلية؟ يف 

ا جرُّ المؤنث السالم، فيكون بالكسرة، نقول: سلمُت على الفاطماِت  الجر، وأمَّ

وعلى المجتهدات، والكسرة يف الجر عالمٌة أصلية أم فرعية؟ أصلية؛ إًذا جمع 

فيه من عالمٍة فرعية؟ واحدة وهي عالمة النصب، بخالف المؤنث السالم كم 

األسماء الستة كل عالماهتا فرعية، والمثنى وجمع المذكر السالم، هذه الثالثة كل 

عالماهتا فرعية، أما المؤنث السالم فليس فيه إال عالمة فرعية واحدة عالمة 

 النصب. 

ا الباب الخامس من أبواب العالمات الفرعية فهو: ا السم الممنوع من أمَّ

الصرف، يعني لو جاء إليك أربعمائة ريال لكي تصرفها، هذا ما تصرف له، هذا 
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ممنوع له الصرف، هذا معنى ممنوع من الصرف؟ ما معنى ممنوع من الصرف؟ 

يعني ممنوع من التنوين ومن الجر بالكسرة هذا الصرف، الصرف ممنوع من 

يذكر لنا األزهري هذه األسماء الصرف يعني ال ُينون وال ُيجر بالكسرة، وس

الممنوعة من الصرف، بعد قليل بالتفصيل، مثل: مساجد، ومثل: أحمد، فتقول 

مثاًل: جاء أحمد يا فتى، أحمد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة لكن بال تنوين، 

ليس كمحمد جاء محمٌد، وجاء زيٌد، وهذا باٌب، األسماء األصل فيها أهنا ُتنون، 

من الصرف خاصيته أنه ال ُينَون وال ُيجر بالكسرة، جاء أحمُد، إالَّ أن  لكن الممنوع

عالمة رفعِه الضمة، وهي عالمة أصلية أم فرعية؟ أصلية، وعالمة النصب فيه 

الفتحة، تقول: أكرمُت أحمَد يا فتى، منصوب وعالمة نصبه الفتحة بال تنوين، ال 

وزيًدا، وفتحُت باًبا، وقرأُت  تقل: أكرمُت أحمًدا، كما تقول: أكرمُت محمًدا،

كتاًبا، تمنعه من التنوين، إال أن عالمة النصب فيه الفتحة وهي عالمة أصلية، 

وعالمة الجر فيه الفتحة، ألنه ال ُيجر بالكسرة، فتقول: سلمُت على من؟ سلمُت 

على أحمَد يا فتى، سلمُت على أحمَد، على حرف جر، وأحمَد اسٌم مجروٌر بعلى 

ه الفتحة، وعالمة الجر فيه الفتحة أصليٌة أم فرعية؟ فرعية، الفتحة يف وعالمة جر

الجر أصلية أم فرعية؟ الفتحة يف الجر فرعية، إًذا فالممنوع من الصرف كم فيه من 

عالمة فرعية؟ واحدة وهي عالمة الجر، يقولون: هذا من عدل اللغة العربية، وهذا 

وتميل مع يف باب تعود يف باٍب آخر  ظاهٌر يف اللغة العربية، إذا مالت مع شيء

 ضده؛ لكي يعتدل األمر ويحدث العدل. 

ففي جمع المؤنث السالم مالت مع الكسرة، ويف الممنوع من الصرف مالت 

مع الفتحة فحدث التعاُدل، هذه خمسة أبواب كلها يف األسماء، األسماء الستة، 

السم الممنوع من والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وا

 الصرف. 
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 وأما البابان اللذان هما من الفعل المضارع:

فالباب األول: هي األفعال الخمسة، األفعال الخمسة: كل مضارع اتصلت به 

، "تذهبين"، أو ياء المخاطبة "يذهبان"، أو ألف االثنين "يذهبون"واو الجماعة 

مستمع على أهنا مرفوعة؟ فعالمة الرفع فيها كيف تعرف أهنا مرفوعة؟ كيف تدل ال

؛ فإذا رأيت النون فيها "يذهبون، ويذهبان، وتذهبين"تثبت فيها النون، تقول: 

فتعرف أن حكمها ماذا؟ الرفع؛ ألن عالمة الرفع فيها ثبوت النون، ُيقال: ثبوت 

 النون وثبات النون. 

ل وعالمة النصب فيها وعالمة الجزم فيها: حذف النون، فإذا كانت هذه األفعا

منصوبة أي: مسبوقة بناصب، أو مجزومة، أي: مسبوقة بجازم، فإنك تحذف من 

آخرها النون عالمًة على نصبها، يعني تخرب المستمع تدل المستمع على أنَّ 

لن يذهبوا، ولن يذهبا، ولن تذهبي، لم "األفعال منصوبة أو مجزومة؛ فتقول: 

لعالمات كما رأيتم عالماٌت تحذف النون، وُكل ا "يذهبوا، ولم تذهبا، ولم تذهبي

 فرعية. 

والباب الثاين من الفعل المضارع: هو الفعل المضارع المعتل اآلخر سواٌء 

؛ فعالمة الرفع فيها "يرمي"، أم بالياء كـ "يدعو"، أو بالواو كـ "يخشى"باأللف كـ 

؛ فعالمة "محمٌد يدعو ربه، ويخشى ربه، ويرمي بالسهم"الضمة المقدرة، تقول: 

اب ضمٌة مقدرة، إًذا فعالمة اإلعراب ضمة، والضمة يف الرفع أصليٌة أم اإلعر

فرعية؟ أصلية ولكنها مقدرة، لكنها عالمٌة أصلية، وتكلمنا من قبل على عالمة 

اإلعراب الظاهرة والمقدرة، وعرفنا ما معنى مقدرة وعرفنا المانع، فالمانع يف 

ر، والمانع يف  "يخشى"  ل أو االستثقال. الثق "يدعو ويرمي"التعذُّ

ا عالمة النصب فيها فهي الفتحة، فمع الواو والياء فتحٌة ظاهرة، تقول:  وأمَّ



 

 
e 

g h 

f  87 
  األزهريةشرح 

 

 

 بالسهم"
َ

، ومع األلف فتحٌة مقدرة، تقول: "محمٌد لن يدعَو إال ربه، ولن يرمي

وعلى كل حال فإن عالمة النصب فيها الفتحة ظاهرة  "محمٌد لن يخشى إال ربه"

صب أصليٌة أم فرعية؟ أصلية، وُكلُّ هذا سبق يف الكالم أو مقدرة، والفتحة يف الن

على عالمات اإلعراب الظاهرة والمقدرة، فإنَّ المختوم باأللف تقدر معه كل 

ر معه الحركات الثقيلة، وتظهر  الحركات، وأما المختوم بالواو والياء، فإنما ُتقدَّ

 معه الحركات الخفيفة وهي الفتحة، شرحنا ذلك. 

ا عالمة الجزم يف الفعل المضارع المعتل اآلخر؟ هو حذف بقي الجزم، م

أين  "دعا يدعو ادع"ثم أتيت باألمر قلت:  "دعا يدعو"حرف العلة، فإذا قلت: 

الواو من فعل األمر؟ ُحذفت، لماذا ُحذفت؟ ال نحن نتكلم عن الفعل المضارع، 

 آسف. 

فدعا "نقول: ثم جزمته، ثم جزمته بأداة جزم كـ لم،  "دعا يدعو"إذا قلت: 

دعا يدعو ثم نقول: لم يدع، أين الواو؟ محذوفة، لماذا تحذفها؟  "يدعو لم يدع

لكي ُتعلم بأن الفعل مجزوم، يعني لكي تجعل حذف الواو عالمًة على أنَّ الفعل 

ليس مرفوًعا وال منصوًبا؛ بل هو مجزوم، فإذا رأيت الواو محذوفًة عرفت أن 

 الفعل مجزوم. 

حذفت الياء من نأيت، تعرف أن  "وسه نأِت إليه بما يشاءمن يجتهد يف در"

الفعل نأِت ده مجزوم، لكن عندما ُحذفت الياء منه عرفنا أنه مجزوم، هذا معنى 

كونه عالمة، يعني تعلمك بأن الفعل يف هذا الموضع مجزوم، تنظر من أي 

لم يخَش، محمٌد لم "ثم تجزم فتقول:  "خشي يخشى"المجزومات وتقول: 

تحذف األلف، تقول: فعٌل مضارٌع مجزوٌم  "لم يخَش "، فإذا وقفت "إال اهلل يخَش 

رمى "بـ لم وعالمة جزمه ماذا؟ حذف األلف، أو حذف حرف العلة، فتقول: 
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يرم: فعٌل مضارٌع مجزوم بـ لم،  "لم يرمِ "أعرب  "لم يرِم بالسهم"ثم تقول:  "يرمي

حذف الياء أو حذف حرف  وعالمة جزمه، العالمة ما الدليل على أنه مجزوم؟

العلة، فالفعل المضارع المعتل اآلخر كم فيه من عالمٍة إعرابيٍة فرعية؟ واحدة، 

 وهي عالمة الجزم. 

إًذا فالعالمات الفرعية نحصرها: هي كل عالمات األسماء الستة، وُكلُّ 

عالمات المثنى، وُكل عالمات الجمع المذكر السالم، وكل عالمات األفعال 

وعالمة النصب يف جمع المؤنث السالم، وعالمة الجر يف الممنوع من الخمسة، 

الصرف، وعالمة الجزم يف المضارع المعتل اآلخر، حصرناها، هذه محصورة يف 

سبعة أشياء، هذه العالمات الفرعية، إذا ضبطت هذه العالمات الفرعية، فما سواها 

صلية وهي كثيرة، من األسماء المعربة والمضارع المعرب عالماته عالماٌت أ

وجمع التكسير غير الممنوع  "زيٌد، وباٌب، وجالٌس، وجلوٌس "االسم المفرد كـ 

وغيُر ذلك، اآلن سيفصل لك الكالم يف  "رجاٌل، وأقالٌم، وخيوٌل "من الصرف كـ 

 هذه العالمات الفرعية عالمًة عالمة وموضًعا موضًعا، نعم.

 املتن

 (.األلف، والنونفينوب عن الضمة ثالثة: الواو، وقال: )

 الشرح

الواو واأللف والنون، الواو يف ماذا؟ يف األسماء الستة ويف جمع المذكر 

السالم، أنت إذا عرفت قبل قليل الذي قلناه يف هذه األبواب الستة، لو أنَك رسمتها 

يف ذهنك على شكل جدول، رسمتها على شكل جدول يف ذهنك، ستعرف كل 

األزهري وتكون واضحة وسهلة، ولهذا لن نعلق  هذه التفاصيل التي سيذكرها لك
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على كل ما يقول، ينوب عن الضمة الواو، انظر يف هذا الجدول ستجد أن الواو 

انتصر "، وجمع المذكر السالم "جاء أخوك"عالمة الرفع لألسماء الستة 

واأللف عالمة الرفع يف المثنى، والنون عالمة الرفع يف األفعال  "المسلمون

 م. الخمسة، نع

 املتن

وينوب عن الفتحة أربعة: الكسرة، والياء، واأللف، وحذف النون، قال: )

وينوب عن الكسرة اثنان: الفتحة والياء، وينوب عن السكون واحدة وهي: حذف 

 (.الحرف األخير

 الشرح

ينوب عن السكون عالمٌة واحدة، عالمٌة فرعية واحدة، وهي: حذف الحرف 

مل حذف النون يف األفعال الخمسة، ويشمل األخير، وهذا يشمل شيئين: يش

حذف حرف العلة يف المضارع المعتل اآلخر، سمى هاتين العالمتين عالمة واحدة 

 وهي حذف األخير، نعم.

 املتن

فالواو: تكون عالمًة للرفع نيابًة عن الضمة يف موضعين: يف جمع المذكر )

هذا "ماء الستة نحو: ، والثاين: يف األس"جاء الزيدون المسلمون"السالم نحو: 

 (.يف لغٍة قليلة "أبوك، وأخوك، وحموك، وفوك، وذو ماٍل، وهنوك

 الشرح

نعم؛ هذه األسماء الستة، أما األسماء الخمسة األولى فباتفاق العرب أهنا 
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ا االسم السادس وهو  فإنما ُيعرب هذا اإلعراب  "هنوك"ُتعرب هذا اإلعراب، وأمَّ

ما أكثر العرب فإهنم يعربونه بالعالمات األصلية، على لغٍة قليلة لبعض العرب، أ

، لكن بعض العرب لغة "هذا هنُك، ورأيت هنَك، ومررت هبنِك"يعني يقولون: 

قليلة لبعض العرب يعربون هذه الكلمة إعراب األسماء الخمسة باأللف والواو 

ب والياء، والهن كلمة مستعملة إلى اليوم، بمعنى الكناية عن األمر الذي ال يح

اإلنسان التصريح به، أي أمر ال تحب أن تصرح به، خطأ مثاًل أو عيب أو عورة 

ونحو ذلك، فإنه ُيطلق عليه الهن؛ انكشفت عورة أخيك، نقول: غطي هناك، بدل 

يعني  "أغضبني هنوك"ما تقول: غطي عورتك مثاًل، َفعَل أمًرا قبيًحا، فتقول: 

 وهكذا، نعم.  فعلتك القبيحة التي فعلتها من قبل مثاًل...

 املتن

قال "واأللف تكون عالمًة للرفع نيابًة عن الضمة يف المثنى نحو: قال: )

، وتكون األلف عالمًة للنصب نيابًة عن الفتحة يف األسماء الستة نحو: "رجالن

رأيُت أباَك، وأخاك، وحماك، وفاك، وذا ماٍل، وَهناك يف لغٍة قليلة، والياء تكون "

مررت "عن الكسرة يف ثالثة مواضع: يف المثنى نحو:  عالمًة للخفض نيابةً 

، ويف األسماء "مررُت بالزيدين"، ويف جمع المذكر السالم نحو: "بالزيدين

مررُت بأبيك، وأخيك، وحميك، وفيك، وذي ماٍل، وهنيك يف لغٍة "الستة نحو: 

: ، والياء تكون عالمًة للنصب نيابًة عن الفتحة يف المثنى المنصوب نحو"قليلة

، والنون "رأيت الزيِدين"، ويف جمع المذكر السالم نحو: "رأيت الزيَدين":

تفعالن، ويفعالن، "تكون عالمًة للرفع نيابًة عن الضمة يف األفعال الخمسة، وهي: 

 (."وتفعلون، ويفعلون وتفعلين
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 الشرح

نعم، يقول: النون تكون عالمًة للرفع نيابًة عن الضمة يف األفعال الخمسة، 

ا من قبل: المراد باألفعال الخمسة: كل فعٍل مضارع اتصلت به واو الجماعة وقلن

أو ألف االثنين أو ياء المخاطبة، كم ضمير هذه؟ ثالثة ضمائر، ومع ذلك يسموهنا 

 األفعال الخمسة؛ فلماذا يسموهنا األفعال الخمسة؟ 

ا األسماء الخمسة أو األسماء الستة؛ فهذا اسٌم موافٌق لحقيقته،  هي ستة أمَّ

ا األفعال الخمسة فإنَّ  أسماء تعدها بالفعل، ستة أسماء ما تزيد وال تنقص، أمَّ

الناتج من األفعال المضارعة إذا اتصلت هبا واو الجماعة أو ألف االثنين أو ياء 

المخاطبة خمس صور، أو خمسة أبنية، وذلك أنك، تصور معي اآلن يف جدول 

م على اليمين مفرد ومثنى وجمع، سنقول يف هذا الجدول: مذكر ومؤنث، ث

يسموهنا الصور الستة، دائًما اللغة تنقسم إلى هذه الصور الستة: مذكر ومؤنث، ثم 

 مفرد، ومثنى، وجمع.

طيب نبدأ بالمضارع إذا اتصلت به واو الجماعة، واو الجماعة، ماذا ستقول  

رف من يف المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة؟ المضارع ال بد أن ُيسبق بح

حروف المضارعة، وهي: الهمزة، والنون، والياء، والتاء، طيب المضارع المبدوء 

هل تتصل به واو الجماعة؟ أذهبون؟ هذا  "أذهب"بالهمزة، همزة المتكلم مثل: 

غير موجود يف اللغة، طيب النون؟ نذهب تقول: نذهبون؟ غير موجود يف اللغة، 

هذا واحد تذهبون، هذه الصورة  طيب المبدوء بالتاء تذهب تقول: تذهبون..

األولى تذهبون، طيب والمبدوء بالياء يذهب؟ يذهبون، هذه الصورة الثانية، إًذا 

 المضارع المتصل بواو الجماعة ال تخرج لنا إال صورتان. 

طيب المضارع المتصل بألف االثنين، ألف االثنين هل تدخل على المبدوء 
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نذهب تقول: نذهبان، نحن نذهبان؟ ال؛ هبمزة المتكلم أذهب أذهبان؟ ال؛ طيب 

طيب ويذهب يذهبان؟ نعم صورة ثالثة، وتذهب تذهبان؟ نعم، صورة رابعة، هذه 

 أربع صور اآلن. 

بقيت ياء المخاطبة، طيب ياء المخاطبة تدخل على المبدوء هبمزة المتكلم 

 أذهب؟ ال؛ وعلى المبدوء بالنون نذهب؟ ال؛ وعلى المبدوء بالياء يذهب؟ ال؛

وعلى المبدوء بالتاء؟ نعم تذهبي، إًذا فالمتصور خمس صور أو خمسة أبنية؛ 

فلهذا يسميها المحققون من النحويين ال يسموهنا األفعال الخمسة؛ وإنما يسموهنا 

األبنية الخمسة، كما فعل ابن هشام يف أوضح المسالك، وعلى كل حال هذا 

به، المراد به: كل مضارع مصطلح وال مشاحة يف االصطالح إذا فهمنا المراد 

 اتصلت به واو الجماعة أو ألف االثنين أو ياء المخاطبة، نعم. 

 املتن

والكسرة تكون عالمًة للنصب نيابًة عن الفتحة يف جمع المؤنث السالم نحو: )

، والفتحة تكون عالمًة للخفض نيابًة عن الكسرة يف االسم الذي "رأيُت الهنداِت "

 (.ال ينصرف

 الشرح

حة تكون عالمًة للخفض نيابًة عن الكسرة يف االسم الذي ال ينصرف، والفت

أي: يف االسم الممنوع من الصرف، ُيقال: ممنوع من الصرف أو ُيقال: ال ينصرف، 

 اآلن سيستطرد األزهري، ويذكر لنا هذه األسماء الممنوعة من الصرف، نعم. 
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 املتن

: ُكلُّ جمٌع بعد ألف وهو ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع، وضابطه)

مصابيح "، أو ثالثٌة أوسطها ساكن كا "مساجد، وصوامع"تكسيره حرفان، كا 

 (."وقناديل

 الشرح

 ( أي: االسم الممنوع من الصرف، سيعدها لنا اآلن كما رأيتم: وهونعم، )

األول: ما كان على صيغة منتهى الجموع، وهي صيغ مفاعل ومفاعيل، كل ما 

فاعيل وشبههما ُيسموهنا صيغة منتهى الجموع، فهي ممنوعة كان على مفاعل أو م

ن وال ُتجر بالكسرة، فمفاعل مثل:  مساجد، ومصانع، "من الصرف، أي: ال ُتنوَّ

هذه كلها ممنوعة من  "مصابيح، وقناديل، ومناديل"، ومفاعيل مثل: "ومنابر

يت يف مساجَد كثيرًة، وصل"وبنيت ماذا؟  "هذه مساجُد كثيرةٌ "الصرف، تقول: 

 تمنعها من التنوين، وتمنعها من الجر بالكسرة.  "مساجَد كثيرةٍ 

 املتن

، أو الممدودة كا "ُحبلى"أو كان مختوًما بألف التأنيث المقصورة كا )

 (."حمراء"

 الشرح

هذا الثاين، االسم الممنوع من الصرف الثاين: هو االسم المختوم بألف 

، أو "ُحبلى، وعطشى، وسلمى"ة كـ التأنيث، ألف التأنيث إما أن تكون مقصور

 تكون ممدودًة، أي: همزة وقبلها ألف، مثل: حمراء، وهيفاء، .. ونحو ذلك. 
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وألف التأنيث ال ُبدَّ أن تكون زائدًة، ما معنى زائدة؟ أي: ليست حرًفا أصلًيا، 

يعني تسقط من تصرفات الكلمة، لو أتيت بتصرفات أخرى للكلمة ال تجد ألف 

الحروف األصلية: الحاء، والباء، والالم، من الحبل  "ُحبلى"فمثاًل:  التأنيث فيها،

وهو الحمل، إًذا فاأللف أصلي أم زائد؟ زائد تصير إًذا ألف تأنيث، وكذلك 

فحذفت الهمزة إًذا الهمزة زائدة  "ُحمرة"الهمزة زائدة؛ ألنك تقول مثاًل:  "حمراء"

لف سواًء كانت مقصورة أم وال أصلية؟ زائدة للتأنيث، فإذا لم تكن هذه األ

ممدودة، إذا لم تكن هذه األلف زائدة، فهل تكون للتأنيث؟ ما تكون للتأنيث، 

فلهذا ال تمنع من الصرف، لو قلت مثاًل: خطأ، الهمزة أصل ألنه ثالثي، أي: كلمة 

أصلية، كذلك لو كانت األلف أو الهمزة منقلبة عن  "خطأ أو ماء"ثالثية أصلية، 

دعاء من دعا يدعو،  "سماء، وبناء، ودعاء"قلة عن واو أو ياء مثل: أصل، يعني من

الهمزة يف دعاء هي الواو يف يدعو، بس الواو انقلبت إلى  "دعا، يدعو، دعاءً "يقول: 

همزة، فالهمزة زائدة، أو هي حرف أصلي لكن انقلب إلى همزة؟ هذا منقلب عن 

تأنيث؟ ليست للتأنيث؛ ألهنا أصله، إًذا فالهمزة يف الدعاء للتأنيث أم ليست لل

؛ هذه "دعوت ربي دعاًء، وبنيت بناًء، ورأيُت سماءً "ليست زائدة أصاًل، فتقول: 

أسماء مصروفة يعني تنوهنا؛ ألن الهمزة فيها ليست همزًة زائدة فال تكن للتأنيث، 

 نعم. 

األلفات هذه للتأنيث؟ هل هي  "عصى، أو هدى، أو رحى"لو قلت مثاًل: 

أصلية؟ أصلية ألهنا ثالثي، الثالثي أصلي؛ إًذا تقول: عًصى، تقول: هذه زائدة وال 

نونتها ألهنا كلمة  "هًدى للمتقين"قل:  "هًدى للمتقين"عًصى، بالتنوين تنوهنا، 

 منونة ليست ممنوعة من الصرف.. وهكذا. 
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 املتن

 (.أو اجتمع فيه العلمية وزيادة األلف والنون كا عمرانقال: )

 الشرح

ن األسماء الممنوعة من الصرف: العلم المختوم بألٍف ونون زائدتين، نعم؛ م

 مثل: ِعمران، سلمان، مروان.. وهكذا. 

 املتن

 (."بعلبك"أو العلمية والتركيب المزجي كا )

 الشرح

 هذا شرحناه باألمس نعم. 

 املتن

 (."فاطمة، وطلحة، وزينب"أو العلمية والتأنيث كا )

 الشرح

تأنيث يعني: أنُه مؤنث، سواٌء كان مؤنًثا حقيقًيا، يعني العلمية أي: علم، وال

صاحب االسم أنثى، أو كان مؤنًثا لفظًيا يعني االسم فيه عالمة من عالمات 

التأنيث، ففاطمة مؤنث معنوي ولفظي، مؤنث معنوي ألن المسمى بفاطمة ُأنثى، 

معنوي أم وهذا االسم فاطمة فيه عالمة تأنيث، تاء التأنيث، طيب وطلحة؟ مؤنث 

لفظي؟ لفظي، يعني اللفظ كلمة طلحة فيه تاء التأنيث، لكن صاحبه مؤنث أم 

مذكر؟ مذكر، ومع ذلك ُيمنع من الصرف، وزينب مؤنث معنوي أم لفظي؟ 
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 معنوي، صاحبته أنثى، لكن هذا االسم ما فيه عالمة تأنيث، نعم. 

 املتن

 (."أحمد، ويشكر"أو العلمية ووزن الفعل كا )

 الشرح

؛ العرب قد تسمي بأسماء على وزن الفعل، يعني تأخذ أي فعٍل تشاء نعم

تأخذه ثم تجعله علًما ُتسمي به ابنك أو فرسك أو سيارتك أو شركتك، أو ما 

يجلس، أو بيقوم، أو باذهب، أو "شئت.. كل هذا جائز يف اللغة، ُتسمي ولد بـ 

 "أحمد": كل هذا يجوز، ومن ذلك "اجلس، أو بضرب أو جلس.. أو نحو ذلك

أحمد، وأسعد، "ُثمَّ ُسّمي به اإلنسان  "أنا أحمد اهلل"أحمد يف األصل فعل مضارع 

ر، تقول:  "وكذلك يشكر قبيلة يشكر هذا فعل، وقبيلة تغلب، كذلك قبيلة شمَّ

ر عن ساعده" ر، وتسمي بيزيد.. وهكذا، نعم.  "شمَّ  ثم ُسميت به القبيلة شمَّ

 املتن

 (."عمر"أو العلمية والعدُل كا )

 الشرح

العلمية والعدل، يعني العلم الذي على وزن ُفَعل، كـ ُعَمر، اسم إنسان، ُزَحل 

علم على كوكب، ُظَفر، ُجَحا، أعالٌم على إنسان، هذه كلها ممنوعة من الصرف، 

 نعم. 
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 املتن

 (."إبراهيم"أو العلمية والُعجمة كا )

 الشرح

 ألعالم العجمية. نعم ا "إبراهيم، وإسماعيل، ويوسف، ويونس"كـ 

 املتن

 (.أو الوصف والعدل كُأَخر، أو الوصف وزيادة األلف والنون كا سكران)

 الشرح

 ، ونعم كثير. "عطشان"، وكـ "سكران"كـ 

 املتن

 (."أحمر"أو الوصف ووزن الفعل كا )

 الشرح

هذه كلها ممنوعة من  "أحمر، أكرب، أصغر، أحسن، أجمل، أخضر، أصفر"

صفار البيض "ن وال ُتجر بالكسرة، فلهذا يلغزون فيقولون: الصرف، يعني ال تنو

 ال أصفٌر وال أصفًرا وإنما أصفُر، واضح.  "أصفٌر أم أصفًرا
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 املتن

والحذف يكون عالمًة للجزم نيابًة عن السكون يف موضعين: يف الفعل )

، أو "يخشى"المضارع المعتل اآلخر وهو: ُكلُّ فعٍل مضارٍع يف آخره ألٌف نحو: 

، "لم يغُز، ولم يخَش، ولم يرمِ "، تقول: "يرمي"، أو ياٌء نحو: "يغزو"و نحو وا

لم يفعال، ولم تفعال، ولم يفعلوا، ولم تفعلوا، ولم "ويف األفعال الخمسة نحو: 

 "لن تفعال، ولن يفعال"، وحذف النون يكون عالمًة لنصبها أيًضا نحو: "تفعلي

لتاء والياء ،ولن تفعلي بالتاء، وعالمة نصبها بالتاء والياء، ولن تفعلوا ولن يفعلوا با

 (.كلها حذف النون نيابًة عن الفتحة على المشهور

 الشرح

نعم؛ عالمة نصبها كلها حذف النون نيابًة عن الفتحة، األفعال الخمسة كما 

عرفنا عالمات إعراهبا كلها عالماٌت فرعية: ثبوت النون يف الرفع، وحذف النون 

 . يف النصب ويف الجزم

( يشير بذلك إلى خالٍف يف المسألة، فبعض على المشهورقال يف األخير: )

النحويين يرى أن األفعال الخمسة معربٌة بعالماٍت أصليٍة مقدرة، وهذا قول 

مستضعف، وكان ينبغي على األزهري أال يشير إلى هذا القول يف المتن المتوسط، 

 الكتب المبتدئة وال الُكُتب وإنما هذا ُيدرس يف المتون الكبيرة، ال ُيذكر يف

المتوسطة، ولكن المصنفين والعلماء ال يزالون يختلفون فيما يصلح للمبتدئين 

 وفيما يصلح للمتوسطين، هو يرى أنه مناسب للمتوسطين فذكره. 
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 املتن

 (.والحاصل)

 الشرح

والحاصل، اآلن بعد أن ذكر عالمات اإلعراب األصلية والفرعية بالصورة 

لتفصيل، اآلن سيذكرها مرًة ُأخرى بطريقٍة ُأخرى؛ ألن عالمات السابقة وا

اإلعراب أمرها مهٌم جًدا يف النحو فال ُبدَّ أن ُتضبط؛ ألهنا نتيجة النحو، تطبيق 

 النحو، فال تستطيع أن ُتطبق النحو إال بضبط عالمات اإلعراب، نعم. 

 املتن

قسٌم ُيعرب والحاصل أن المعربات قسمان: قسٌم ُيعرب بالحركات، و)

بالحروف؛ فالذي ُيعرب بالحركات أربعة أشياء: االسم المفرد، وجمع التكسير، 

 (.وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع

 الشرح

نعم، الذي ُيعرب بالحركات، قال: بالحركات، ما قال أصلية أو فرعية، لكن 

بالحركات، االسم المفرد صحيح، وجمع التكسير صحيح، وجمع المؤنث 

الم ُيعرب بالحركات بعضها أصلي وبعضها فرعي لكن كلها حركات ماشي الس

مقبول، والفعل المضارع؟ الفعل المضارع هل ُكل عالماته حركات؟ نعم؛ المعتل 

اآلخر ما عالمة الجزم؟ حذف حرف العلة، هل هذه حركة؟ ما الحركة؟ هذه 

أراد فقط أن حرف، فهذا مما يؤخذ عليه، وربما تساهل ألهنا عالمٌة واحدة، و

 يضبط، هذه أربعة وهذه أربعة، نعم. 
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 املتن

وضابط هذه األربعة: ما كانت الضمة عالمًة لرفعه، والذي ُيعرب بالحروف )

 (.أربعة أشياَء أيًضا

 الشرح

ۓ ڭ  }أربعة أشياَء أيًضا؛ ألن كلمة أشياء ممنوعة من الصـرف، قـال تعـالى: 

صرف؛ ألن الهمزة فيـه ؛ ممنوعة من ال[010]المائدة: {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 همزة تأنيث، نعم. 

 املتن

والذي ُيعرب بالحروف أربعة أشياَء أيًضا: الُمثنى، وجمع المذكر السالم، )

واألسماء الستة، واألفعال الخمسة، وتفصيل هذه األربعة: أنَّ الُمثنى ُيرفع باأللف، 

ور ما بعدها ، وُيجر وُينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكس"جاء الزيدان"نحو: 

، وجمع المذكر السالم ُيرفع بالواو "مررُت بالزيَدين، ورأيُت الزيَدين"نحو: 

، وُيجر وُينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها "جاء الزيدون"نحو: 

، واألسماء الستة ُترفع بالواو نحو: "مررت بالزيِدين، ورأيت الزيِدين"نحو: 

، وُتنصب باأللف نحو: "وفوك، وهنوك، وذو مالٍ جاء أبوك، وأخوك، وحموك، "

، وُتخفض بالياء نحو: "رأيت أباك، وأخاك، وحماك، وفاك، وهناك وذا مالٍ "

، واألفعال الخمسة "مررت بأبيك، وأخيك، وحميك، وفيك، وهنيك، وذي مال"

، "تفعالن، ويفعالن، وتفعلون، ويفعلون، وتفعلين"ُترفع بثبوت النون نحو: 

لم تفعال، ولم يفعال، ولم تفعلوا، ولم يفعلوا، ولم "ف النون نحو: وُتجزم بحذ

لن تفعال، ولن يفعال، ولن تفعلوا، ولن "، وُتنصب بحذف النون نحو: "تفعلي
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 (."يفعلوا، ولن تفعلي

 الشرح

نعم؛ انتهى اآلن من الكالم على عالمات اإلعراب األصول، والفروع، اآلن 

 تفضل.  سينتقل إلى باب عالمات األفعال،

 املتن

 قال: )

 باٌب: عالمات األفعال وأحكامها على التفصيل

 (."قامت"عالمة الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة نحو: 

 الشرح

أشرنا إلى ذلك عندما تكلم على العالمات المميزة، للمضارع عالمات مميزة 

 أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، نعم. 

 املتن

، أو رباعًيا نحو: "ضرب"سواء كان ثالثًيا نحو: وحكمُه: أن ُيفتح آخره )

 (."استخرج"، أو سداسًيا نحو: "انطلق"، أو خماسًيا نحو: "دحرج"

 الشرح

( أن ُيفتح، ما قال: أن ُينصب؛ ألن النصب وحكمه: أن ُيفتح آخرهنعم، قال: )

كما سبق حكم إعرابي، الرفع والنصب، والنصب ال يدخل إال على المعربات، 
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ُيفتح، ُيفتح مأخوذة من ماذا؟ من الفتح، وسبق أن الفتح من أنواع البناء،  قال: أن

أنواع البناء: الضم والفتح، فماذا يريد بقوله: حكمه أن ُيفتح؟ يعني أن ُيبنى على 

الفتح، فإذا قلت: أن ُيفتح، أو قلت: مفتوح، أو قلت: فتح، ُكل ذلك يدل على أن 

 الكلمة مبنيٌة على الفتح. 

 املتن

ن نحو: ال: )ق ضربُت، وضربنا، "ما لم يتصل به ضمير رفٍع متحرك فإنه ُيسكَّ

، وواو جماعة الذكور فإنه "وضربَت، وضربِت، وضربتما، وضربتم، وضربتن

 (."ضربوا"ُيضم نحو: 

 الشرح

نعم، يقول: الماضي ُيبنى على الفتح مثل: ضرَب، ما لم يتصل به ضمير رفٍع 

ركة؟ ثالثة وهي: تاء الفاعل، ونون النسوة، وناء متحرك، ما ضمائر الرفع المتح

الفاعلين، وسنشير إلى ذلك إن شاء اهلل يف الكالم على باب الفاعل يف المغرب إن 

ن نحو ضربُت.   شاء اهلل، فإذا اتصل الماضي بضمير رفٍع متحرك قال: ُيسكَّ

نوظاهر كالمه ) دهم أّن ( أنه ُيبنى على السكون، وقد ُيقال: إن مرافإنه ُيسكَّ

الفعل يكون على آخره سكون، وهذا السكون لم يحكم بأنه سكون بناء، وسبق أن 

ذكرنا الخالف يف المسألة باألمس، وقلنا: إنَّ الصحيح يف المسألة وهو قول 

ا الفتح الظاهر كـ   دائًما على الفتح، إمَّ
ٌ

النحويين عموًما، أنَّ الفعل الماضي مبني

ر، والفتح المقدر إذا "جضرب، وأقبل، وانطلق، واستخر" ، أو على الفتح الُمقدَّ

فهو  "ضربُت "أو كان متصاًل به، ومن الرفع متحرك كـ  "ساء"كان مختوًما بألف كـ 

ر، وهذا السكون ليس سكون بناء، هذه الحركة ليست حركة   على فتٍح ُمقدَّ
ٌ

مبني
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 بناء، وإنما حركة تخلص من توالي األمثال. 

ا الضمة  "ضربوا"ة كـ أو اتصلت به واو الجماع فإنه مبني على فتح مقدر، وأمَّ

فليست حركة بناء، وإنما حركة مناسبة، هذا الذي ينبغي أن ُيحمل عليه كالم 

األزهري، ينبغي أن ُيحمل على أنُه يريد مذهب الجمهور، وأنه قال: ُيسكن وُيضم 

ا يف الحقيقة فهو مبني على فتٍح مقدر، لماذا  ؟ يعني يف الظاهر، أمَّ

أنواع ألنَّه عندما ذكر من قبل المبنيات يف الصفحة الرابعة والعشرين، قال: )

البناء أربعة: ضٌم، وفتٌح، وكسٌر، وسكون، فالسكون والفتح يشترك فيهما االسم 

والكسر والضم يختصُّ بهما االسم والحرف، وال (، قال: )والفعل والحرف

يف الفعل؟ ال يكون، طيب هنا اآلن (؛ إًذا فالبناء على الضم يكون يدخالن الفعل

، إن قلنا: أراد البناء على الضم فهذا يخالف كالمه "ضربوا"يقول: فإنه ُيضم نحو: 

السابق، فلهذا نحمل كالمه على أنه أراد مذهب النحويين، أن ظاهر الفعل أن هو 

ولكنه ال ُيضم ضم بناء، وإنما ُيضم ضم  "ضربوا"ضم، نعم الفعل ُيضم يف 

 نعم.  مناسبة،
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 املتن

وحكمه أن يكون  "لم يضرب"وعالمة الفعل المضارع أن يقبل لم نحو: )

 (."يضربن"معرًبا ما لم يتصل به نون النسوة نحو: 

 الشرح

نعم، نون النسوة من قبل سماها نون اإلناث، ُتسمى نون اإلناث ونون النسوة 

جزم؟ بناء؛ ألنك لو  السكون هنا يف يضربن حركة بناء أم عالمة "يضربن"نحو: 

النسوة "فيضربن هنا حكمه الرفع أم الجزم؟  "النسوة يضربن زيًدا"قلت مثاًل: 

! الرفع؛ ألنه لم ُيسبق ال بجازم وال بناصب، فحكمه الرفع ومع ذلك "يضربن زيًدا

على آخره سكون؛ إًذا فالسكون هنا ليس عالمة إعراب، ال جزم وال رفع، وإنما 

 ة للفعل المضارع متى ما اتصل بنون النسوة. هي حركة بناء مالزم

 املتن

، وعالمة "ليفتنن وليكونن"أو نون التوكيد فإنه يكون مبنًيا على الفتح نحو: )

 (.األمر

 الشرح

كذلك المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد، فإنه يلزم الفتح، أًيا كان إعرابه 

هل تذهبن؟  "محمد مبكًرا؟ هل تذهبن يا"رفًعا أو نصًبا أو جزًما، تقول مثاًل: 

تذهبن هنا فعٌل مضارٌع حكمه الرفع أم النصب؟ الرفع؛ ألنه لم يسبق ال بناصب 

فهذا  "هل تذهَبن"بالفتح،  "هل تذهَب "وال بجازم، ومع ذلك فهو مفتوح اآلخر، 

دليل على أن الفتح هنا ليس فتح إعراب، وإنما هي حركة بناٍء مالزمة للمضارع 
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 ن التوكيد، نعم. متى ما اتصل بنو

 املتن

، "قومي"وعالمة األمر أن يقبل ياء المخاطبة وأن يدل على الطلب؛ نحو: )

، أو ُيبنى على "اضرْب "وحكمه أن ُيبنى على السكون إن كان صحيح اآلخر نحو 

، أو ُيبنى على حذف "اخَش، واغُز، وارمِ "حذف اآلخر إن كان معتلَّ اآلخر نحو: 

، أو "اضربوا"، أو واو جمٍع نحو "اضربا"لف اثنين نحو النون إن كان مسنًدا أل

 (."اضربي"ياء مخاطبة نحو: 

 الشرح

نعم، األمر حكمه أن ُيبنى على ما ُيجزم به المضارع، فننظر إلى مضارعه، فـ 

األمر:  "لم يضربوا"طيب، فلو قلت:  "اضرب"األمر منه  "يضرب، لم يضرب"

فاألمر: ادع، األمر كالمضارع، إالَّ أن ، "محمٌد لم يدع"، وإذا قلت: "اضربوا"

المضارع معرب واألمر مبني، بقي أن ننبه هنا على أمر، لرتوا كيف دقة كالم 

 النحويين. 

قال: األمر ُيبنى على ثالثة أشياء: على السكون، وعلى حذف حرف العلة، 

وعلى حذف النون، ماشي طيب فإذا قلت: اذهبن يا محمد، أليس هذا أمًرا؟ بلى، 

اذهَب مفتوح، اذهبن  "اذهَبن"مبني على السكون، لكن  "اذهب"مبني على ماذا؟ 

يا محمد نقول مبني على ماذا؟ ما ذكر الفتح، هو اآلن ما ذكر عندنا الفتح، مبني 

على السكون المقدر، طيب والفتحة الموجودة اآلن؟ التخلص من التقاء 

يح كما قلنا يف الفعل الساكنين، هذا قول الجمهور وهذا الصحيح، هذا الصح

ا الضمة والسكون  "ضربوا، وضربُت "الماضي، هو مبني على الفتح يف  وأمَّ
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مبني على السكون،  "اذهب"فليست حركة بناء، وإنما حركات ُأخرى، كذلك 

 مبني على السكون، والفتح حركة ُأخرى.  "اذهبن"

وعلى  "ذهبُت "وقياُس من قال: إنَّ الماضي ُيبنى على الفتح وعلى السكون يف 

أنه مبني على الفتح،  "اذهبن"قياس قوله أن يقول يف األمر يف  "ذهبوا"الذم يف 

وهذا ال ُيقال، ال أعرف أنَّ أحًدا يقوله من النحويين، فهذا كله يدلُّ على أنَّ 

الصواب يف ذلك هو ما يقوله النحويون اتفاًقا على ما أعرف، وهو: أنَّ الماضي 

 على الفتح، أما
ٌ

وأيًضا يف  "ذهبُت "قول من يقول: إنه مبني على السكون يف  مبني

فهذا مذهب تعليمي، وليس مذهًبا علمًيا، نقف هنا ونكمل إن شاء اهلل بعد  "ذهبوا"

الصالة، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين. 
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على نبينا محمد، وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم 

ا بعد:   وأصحابه أجمعين، أمَّ

رحمه اهلل -فنستكمل الدرس الثاين من دروس شرح األزهرية لخالد األزهري 

 توقفنا عند الكالم على المرفوعات من األسماء، تفضل.  -تعالى

 املتن

 : -رحمنا اهلل تعالى وإياه-قال المصنف 

 )باب املرفوعات من األسماء، 

عات سبعة: الفاعل ونائبه، والمبتدُأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر المرفو

 (.إنَّ وأخواتها، وتابُع المرفوع وهو أربعة أشياء: نعٌت، وتوكيٌد، وعطٌف، وبدل

 الشرح

نعم؛ ُكلُّ الذي سبق يتعلَّق باألحكام النحوية اإلفرادية، وابتداًء من ُهنا إلى 

النحوية الرتكيبية، أي: أنَّ الذي سبق يتكلَّم على  هناية النحو يتكلَّم على األحكام

أحكام الكلمات بصفتها مفردات، يعني ال تحتاج فيها إلى تركيب، ال تحتاج فيها 

إلى ُجملة، فأنت تستطيع أن تحكم على الكلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف بال 

ذلك، ال حاجٍة إلى تركيب وُجملة، وتحكم على الكلمة هل هي معربة أو مبنية ك

 تحتاج فيها إلى تركيٍب أو ُجملة. 

فبعد أن ينتهي النحويون ومنهم األزهري من الكالم على األحكام النحوية 

اإلفرادية، وهي: األصول، يبدؤون بعد ذلك بالكالم على األحكام النحوية 
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الرتكيبية، وهي يف النحو: الفروع، وال شكَّ أنَّ األحكام الرتكيبية كثيرة، بينما 

حكام اإلفرادية قليلة؛ فلهذا ينبغي على الطالب أن يكون اهتمامه أكرب باألحكام األ

اإلفرادية؛ ألهنا األصول، عندما نقول: األصول، معنى ذلك أنك محتاٌج إليها يف 

دها، ُكل ما قلناه من قبل يف هذه  كل أبواب الفروع القادمة، على كثرهتا وتعدُّ

سم والفعل والحرف، والتمييز بين الُمعرب األحكام اإلفرادية، التمييز بين اال

والمبني، وكيفية التعامل مع المعربات والمبنيات،.. إلى آخره، واألحكام 

اإلعرابية وعالَم تدخل، وعالمات اإلعراب األصلية والفرعية، كل هذا الكالم 

 أنت محتاٌج إليه يف ُكلِّ أبواب النحو الرتكيبية: يف الفاعل، يف نائب الفاعل، يف

المبتدأ والخرب، يف النواسخ، يف المفاعيل، يف التوابع، فلهذا ال ُبدَّ من االهتمام 

 باألحكام اإلفرادية. 

 :ُثمَّ اعلم بعد ذلك أنَّ األحكام التركيبية يف النحو تنقسم إجمااًل إلى ثالثة أقسام

: األحكام النحوية للجملة االسمية؛ أي: األحكام النحوية التي تختص األول

 جملة االسمية.بال

: األحكام النحوية للجملة الفعلية؛ أي: األحكام النحوية التي تختص والثاين

 بالجملة الفعلية.

: ما هو يا ُترى؟ ماذا والجملة االسمية والفعلية؟ األحكام والقسم الثالث

 المشرتكة بين الجملتين، األحكام النحوية التي تأيت يف االسمية، وتأيت يف الفعلية. 

 : باألحكام النحوية للجملة االسميةنبدأ 

الُجملة االسمية كم لها من حكم نحوي؟ أو نقول: الجملة االسمية كم لها من 

صورة يف النحو؟ الجواب: لها صورتان إجمااًل، وأربع صور تفصياًل، الُجملة 
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 االسمية لها صورتان إجمااًل، وأربع صور تفصياًل: 

الجملة االسمية البسيطة، أي الجملة : يسموهنا فالصورة األولى اإلجمالية

االسمية غير المنسوخة، أي الُجملة االسمية التي لم ُتسبق بناسخ، وهي المكونة 

هذه ُجملة اسمية، منسوخة أي مسبوقة  "محمٌد كريمٌ "من مبتدأ وخرب؛ كقولك: 

بناسخ أم غير منسوخة؟ غير منسوخة؛ يسموهنا الصورة البسيطة، يعني األصلية 

محمٌد "السمية، والصورة األصلية البسيطة للجملة االسمية كما ترون للجملة ا

مرفوعة الجزأين، األول مرفوع وهو مبتدأ، والثاين مرفوع وهو خرب، هذه  "كريمٌ 

 الصورة األولى.

: هي الُجملة االسمية المنسوخة، ما معنى والصورة الثانية للجملة االسمية

سخ كم نوع؟ ثالثة أنواع: نواسخ المنسوخة؟ أي: المسبوقة بناسخ، والنوا

االبتداء، نواسخ الُجملة االسمية، النواسخ التي تدخل على الجملة االسمية ثالثة 

 أنواع: 

محمٌد ": كان وأخواهتا، ترفع األول وتنصب الثاين، فتقول يف الناسخ األول

 بالنصب، فكان ترفع المبتدأ وُيسمى "كريًما"بالرفع  "كان محمدٌ "تقول:  "كريمٌ 

 اسم كان، وتنصب الخرب وُيسمى خرب كان. 

: إنَّ وأخواهتا، وهي تنصب المبتدأ وترفع الخرب، يعني عكس والناسخ الثاين

إن "بالرفع،  "كريمٌ "بالنصب،  "إنَّ محمًدا"تقول:  "محمٌد كريمٌ "كان، فتقول يف 

 اسُم إن، كريٌم: خرب إنَّ مرفوع.  "محمًدا

هي تنصب المبتدأ والخرب مًعا، لكنَّ ال ُبدَّ لها : ظن وأخواهتا، ووالناسخ الثالث

من فاعل، ال ُبدَّ لظن وأخواهتا من فاعل قبل المبتدأ والخرب المنصوبين، فالجملة 

ُثمَّ  "ظنَّ خالدٌ "نأيت بظن ثم فاعل لها، فتقول:  "محمٌد كريمٌ "االسمية التي عندنا 



 

 110 
 النحو يفاألزهرية 

 

e 

g h 

f  

-كريًما -بالنصب-محمًداظنَّ خالٌد "تأيت بالجملة االسمية المنسوخة، فتقول: 

ظنَّ محمٌد فعٌل وفاعل، محمًدا نقول: مفعوٌل به أول منصوب، كريًما:  "-بالنصب

 مفعوٌل به ثاٍن منصوب.

 الخالصة: أنَّ الجملة االسمية لها صورتان إجمااًل: 

 : الجملة االسمية غير المنسوخة وهي األصلية البسيطة. األولى

 ة المنسوخة وهي المسبوقة بناسخ. : الجملة االسميوالصورة الثانية

 وصورها بالتفصيل كم؟ أربع صور، الجملة االسمية تفصياًل لها أربع صور: 

 هذا باب المبتدأ والخرب.  "محمٌد كريمٌ ": مرفوعة الجزأين األولى

هذا باب كان  "كاَن محمٌد كريًما": مرفوعة األول منصوبة الثاين الصورة الثانية

 مية المنسوخة بكان وأخواهتا. وأخواهتا، يعني االس

هذا باب إنَّ  "إنَّ محمًدا كريمٌ ": منصوبة األول مرفوعة الثاين الصورة الثالثة

 وأخواهتا. 

هذا باب ظننت  "ظننُت محمًدا كريًما": منصوبة الجزأين الصورة الرابعة

 وأخواهتا. 

إلى ماذا؟ فلهذا يقولون: االبتداء ونواسخه، أحكام الجملة االسمية كلها تعود 

االبتداء ونواسخه، االبتداء يعني المبتدأ والخرب، ونواسخ االبتداء يعني باب كان 

وأخواهتا، وإنَّ وأخواهتا، وظننت وأخواهتا، فإذا علمت ذلك فاعلم أن كان 

الحجازي،  "ما"وأخواهتا ماذا تعمل؟ ترفع األول وتنصب الثاين، ومثلها يف العمل 

ه، وإنَّ وأخواهتا ماذا تعمل؟ تنصب األول وترفع الثاين، سيأيت الكالم عليها يف حين
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النافية للجنس، سيأيت الكالم عليها يف باهبا إن شاء اهلل؛ هذا  "ال"ومثلها يف العمل: 

 ُكل ما يتعلق باألحكام النحوية للُجملة االسمية.

ا الُجملة الفعلية وهي المبدوءة بفعل، فلها ثالثة أحكام: الفاعل، ونائب  أمَّ

الفاعل، والمفاعيل الخمسة، المفاعيل الخمسة كم؟ خمسة، وهي: المفعول به، 

والمفعول فيه وهو ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول له وهو المفعول من 

 أجله، والمفعول المطلق والمفعول معه، هذه األحكام النحوية للُجملة الفعلية. 

تأيت يف االسمية والفعلية  بقيت األحكام المشرتكة: األحكام المشرتكية التي

متعددة منها منصوبات، وهي: الحال، والتمييز، والمستثنى، ومنها مجرورات، 

وهي: المجرور بحرف الجر، والمجرور باإلضافة، ومنها التوابع وهي: 

المعطوف، والتوكيد، والنعت والبدل، بعد ذلك نغلق الكتاب فقد انتهى النحو، 

 هذه ُكل األحكام الرتكيبية. 

األحكام الرتكيبية وهي فروع النحو، أحكام الجملة االسمية وعرفنا أهنا أربع 

صور اضبطها وتنتهي الجملة االسمية، الُجملة الفعلية ثالثة أحكام: الفاعل، 

ونائب الفاعل، والمفاعيل الخمسة، اضبطها تنتهي الجملة الفعلية، هناك أحكام 

متعددة منها منصوبات: الحال، تأيت يف االسمية والفعلية على الصواب، وهي 

والتمييز، والمستثنى، منها مجرورات: المجرور بالحرف والمجرور باإلضافة، ثم 

التوابع وهي أربعة: النعت، والعطف، والوكيد، والبدل، هذه األشياء كلها اآلن 

لكن لن يرتبها كما رتبناها  -رحمه اهلل تعالى-سيذكرها لنا شيخنا خالد األزهري 

رتبناها على أحكام الجملة االسمية، أحكام الجملة الفعلية، واألحكام  نحن، نحن

المشرتكة، هو ال سيرتبها ترتيًبا آخر كاألجرومية، يعني سيذكر المرفوعات 

 والمنصوبات، ثم المجزومات، ثم المجرورات، فهذا ترتيب وهذا ترتيب. 
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لد بن طيب بعد ذلك نستعين باهلل عز وجل، ونستمع إلى كالم شيخنا خا

األزهري الذي بدأ بالمرفوعات، وقال المرفوعات كم؟ سبعة، أنا أذكرها ثمانية، 

ولكن هو يقول: المرفوعات سبعة؛ ألنه يريد المرفوعات من األسماء، 

المرفوعات من األسماء سبعة، فإذا أضفنا إليه المضارع المرفوع؛ صارت 

من األسماء، المرفوعات المرفوعات إجمااًل كم؟ ثمانية، لكنه يريد المرفوعات 

من األسماء: الفاعل ونائبه، والمبتدأ وخربه، واسم كان وأخواهتا، وخرب إن 

الحمُد هلل "وأخواهتا، وتابع المرفوع، فهذه سبعة أشياء، فإذا رأيت اسًما مرفوًعا 

الحمُد حكمه الرفع ال يخرج عن هذه السبعة، هو واحد من هذه  "رب العالمين

أبونا هذا اسم مرفوع، شيٌخ اسٌم مرفوع، كبيٌر اسم  "ٌخ كبيرٌ وأبونا شي"السبعة 

مرفوع، كلها ال تغيب عن السبعة، فأنت من قبل عرفت األحكام الرفع والنصب 

اسم  "أبونا"والجر والجزم، ثم عرفت أدلة األحكام اللي هي العالمات، فإذا قلت 

، فأنت عرفت اآلن مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ مرفوع؛ ألن فيه عالمة رفع الواو

أن حكمه الرفع، بقي اآلن أن تعرف من أي المرفوعات، فإذا حصر لك 

المرفوعات السبعة تنظر فيها، أواًل من أي المرفوعات؟ أبونا من أي المرفوعات؟ 

مبتدأ، شيٌخ من أي المرفوعات؟ خرب المبتدأ، كبيٌر من أي المرفوعات؟ نعت..؛ 

 وهكذا. 

م أدلة الحكم، واآلن أنواع المرفوعات، فبالتدرج عرفنا الُحكم ث 

 والمنصوبات، والمجرورات، والمجزومات، سيبدأ هبا واحًدا واحًدا، تفضل. 
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 املتن

ولها أبواب: الباب األول: باب الفاعل، وهو االسم الُمسنُد إليِه فعٌل أو قال: )

، "لم زيٌد ع"شبهه، مقدٌم عليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه؛ فاألول نحو: 

 (."قام زيٌد "والثاين نحو: 

 الشرح

نعم؛ هذا المرفوع األول وهو الفاعل، وهو من أسهل أبواب النحو لِعظم 

استعماله، وكثرة استعماله يف الكالم، فإنَّ الفاعل واضح المعنى جًدا، إالَّ أنَّ الذي 

نحُن اآلن ُننبه عليه هو أنَّ الفاعل عند النحويين يختلف عن الفاعل عند غيرهم، 

إنما نتكلَّم يف اصطالح النحويين، الفاعل مثاًل يف اللغة، الفاعل عند اللغويين هو 

من فعل الفعل، هذا عند اللغويين، نريد الفاعل عند النحويين، الفاعل عند 

النحويين يقول: هو االسم الُمسند إليه فعل، أو شبهه مقدٌم عليه، إًذا فالفاعل عند 

من  "ُقمُت " اسًما، يعني لو قلت مثاًل، لو قلت لكم اآلن: النحويين ال يكون إال

الفاعل؟ أنا أم التاء؟ الفاعل عند النحويين التاء، والفاعل عند اللغويين أنا، أما 

النحويون فال عالقة لهم بغير الكالم، النحويون موضوعهم يف الكالم، يبحث 

هم اسٌم يدلُّ على من الكالم يف الكلمات، ال عالقة لهم بالذوات؛ فالفاعل عند

زت وقلت: أنا الفاعل فهذا  فعل الفعل؛ فلهذا قال يف التعريف: هو االسم، ولو تجوَّ

ز ليس من باب االصطالح، إًذا فالفاعل ال يكون إالَّ اسًما، طيب هل  من باب التجوُّ

يكون الفاعل فعاًل؟ ال، هل يكون حرًفا؟ ال، هل يكون جملًة اسمية أو فعلية؟ ال، 

كون شبه جملة؟ ال؛ الفاعل ال يكون إالَّ اسًما أي نوع من األسماء؛ فلهذا هل ي

 سيذكر بعد ذلك يعني أسماء مختلفة. 

(، المسند إليه هذه عملية هو االسم الُمسنُد إليه فعٌل أو شبه مقدٌم عليه)
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اإلسناد التي ذكرناها من قبل، أي اسم ُتسند إليه فعاًل فهو فاعل، لكن تسند إليه 

أسندت القيام إلى زيد، ال عالقة لنا َفَعله وال ما  "قام زيدٌ " قبله، فإذا ُقلت: فعاًل 

فعله، هذا أمر لغوي فعله أو لم يفعله هذا أمر لغوي، وإنما أسندَت القيام إلى زيد، 

مات "، فإذا قلَت: "قام زيد، وعلم زيد، وضرب زيد، وأكرم زيدٌ "إًذا فـ زيٌد فاعله، 

اإلسناد ماذا تقول؟ أسندَت الموت إلى زيد، إًذا ما إعراب حللها بطريقة  "زيدٌ 

زيد؟ فاعل؛ ألنك أسندت إليه الموت، أسندَت إليه فعاًل قبله، هذا الفاعل، 

زيٌد غرق أو كان يدافع الغرق إلى  "غرق زيدٌ "الفاعل: اسٌم ُأسند إليِه فعٌل قبله 

غرق "د إليِه الغرق، آخر لحظة؟ هو كان يدافع الغرق، ما فعل الغرق، لكنه ُأسن

يعني أسندت الغرق إليه، فهو فاعل، ما معنى فاعل؟ يعني أنك ال ُبدَّ أن تعطيه  "زيد

ما يجوز أن تقول: غرق زيًدا، بمعنى أنه ُأغرق  "غرق زيدٌ "ُحكم الفاعل، تقول: 

فاعل؛ ألن الفعل ُأسنَِد  "غرق زيٌد، مات زيدٌ "ولم يغرق، ال؛ زيد يف النحو فاعل، 

 إليه.

إليِه ( يعني الُمسند إليه بأي صورة من الصور، )هو االسم الُمسنُد إليهفقال: )

( يعني ليس اسم، ال ُبدَّ أن ُيسند إليه فعل، يعني حدث فيه حدث، أو شبهه، ما فعٌل 

االسم الذي ُيشبه الفعل؟ األسماء معروفة، واألفعال معروفة، فعل ماٍض مضارع 

نة ُتشبه األفعال، ُتسمى األسماء الُمشبهة أمر، طيب األسماء فيه أسماء معي

لألفعال، أو العاملة عمل األفعال، هي: اسم الفاعل، وصيغ المبالغة، والصيغة 

 المشبهة باسم التفضيل، كذلك هذه أسماء، هي أسماء لكنها تعمل عمل األفعال. 

هل "ما إعراب زيد؟ فاعل، طيب لو ُقلَت مثاًل:  "قام زيدٌ "يعني لو قلَت مثاًل: 

هل هذا حرف  "هل قائٌم زيدٌ "ما إعراب زيٌد؟ فاعل، طيب لو ُقلَت:  "قام زيدٌ 

استفهام هامل، وقائٌم اسم أو فعل؟ اسم، لكن اسم فاعل، اسم فاعل يعني مثل 

ما عالقة  "هل قائٌم زيدٌ "فعل مثل قام، بس ما تقول: فعل، تقول اسٌم ُيشبه الفعل، 
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ًذا ما إعراب زيٌد هنا؟ فاعل، فأسندَت إليه فعل زيد بقائم؟ أسندَت القيام إليه، إ

 قبله، أو أسندَت إليه اسًما يشبه الفعل قبله. 

نقول: ال  "قام زيدٌ "(؛ ال ُبدَّ أن يكون الفعل قبل الفاعل، مقدٌم عليهقال: )

قام "يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل، نعم هذا ال يجوز لغًة وال عقاًل، فإذا قلَت: 

 فزيٌد ليس فاعاًل ال لغًة وال عقاًل.  "زيٌد قام"فاعل، وإذا قلَت  فزيدٌ  "زيدٌ 

ا لغًة: فإنَك تقول:  فإذا انتقلَت من اإلفراد إلى التثنية والجمع،  "زيٌد قام"أمَّ

مَت الزيدان كنَت تقول: "قام الزيدان"فقلَت:  وال تقل:  "الزيدان قاما"، ُثمَّ قدَّ

:"الزيدان قام" الزيدان فاعل، لو قلنا: إن الفاعل  "قام الزيدان" ، يعني لو قلَت إنَّ

يتقدم، وهذا طبًعا ال يجوز، لو قلنا أنه يجوز، طب قدم الفاعل، فإنك ستقدمه 

قام الزيدون، "هل هذا يجوز يف اللغة؟ ال ُيقال، طب  "الزيدان قام"فقط، فتقول: 

وهذا ال  "امالمحمدون ق"لو أن الفاعل يتقدم لكنَت تقول ماذا؟  "قام المحمدون

 ُيقال، فدلَّ ذلك على أن الفاعل يتقدم أو ال يتقدم؟ ال يتقدم. 

ا الذي يغر اإلنسان يف  يقول: زي بعض، ال الذي غره  "قام زيٌد، وزيٌد قام"أمَّ

فإنَّ فاعل  "زيٌد قام"فاعل، أما  "قام زيدٌ "فقط اإلفراد، ألن ضمير اإلفراد يسترت، 

لكن ضمير المفرد يسترت، لكن يف التثنية والجمع ظهر قام ضميٌر مسترتٌ فيه قام هو، 

 األمر؛ ألنه ضميٌر بارز، هذا من حيث اللغة. 

 "السيارة"طيب، ومن حيث العقل؟ من حيث العقل أرأيتم لو قلُت لكم اآلن: 

هل هي فاعل  "السيارة حمراء"هل تعرفون أهنا فاعل؟ ما تعرفون؛ ألنني قد أقول: 

إذا قلت السيارة عندما أبدأ فأقول:  "الية، السيارة انطلقتالسيارة غ"حينئٍذ؟ ال؛ 

السيارة، أنت ال تعرف أهنا فاعل، أنت تعرف أهنا اسم ابتدئ به فقط، طيب هل 

ستسند إليها فعل؟ ستسند إليها خرب؟ ما تدري ليست فاعاًل، السيارة، فإذا قلت 
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السيارة انطلقت الفاعلية يف انطلقت مسندة للضمير بعدها،  "السيارة انطلقت"

هي، فلهذا نقول: االسم إذا قدم ال يدل على فاعلية، يدل فقط على اسمية، قد يأيت 

 بعدها اسم وقد يأيت بعدها اسم خرب. 

( هذه العبارة من األزهري من باب على جهة قيامه به أو وقوعه منهثم قال: )

يكفي، قلنا: المسند ( المسند إليهالتوضيح فقط، وإالَّ فال حاجة إليها؛ ألن قوله: )

إليه، اإلسناد مطلق، أسندت فعاًل إلى اسم، واإلسناد ُمطلق، لكن من باب 

ب حتى المتوسطين قد ُيلََّبس عليهم هذا األمر، فأنَت إذا  التوضيح؛ ألن باب الُطالَّ

فزيٌد فاعل للعلم، يعني فعل العلم، وهذا األمر الذي فعل  "علَم زيدٌ "ُقلَت مثاًل: 

قام بزيد وال ما قام بزيد؟ قام بزيد التبس بزيد، علم األمر والعلم  وهو العلم،

يعني فعل القيام أيًضا، لكن هل القيام أمر  "قام زيدٌ "موجود يف زيد، لكن إذا قلَت: 

التبس بزيد؟ أمٌر قام بزيد التبس به؟ ال؛ القيام أمر معنوي ال يوجد يف زيد، بخالف 

ن، فهذا فاعل وهذا فاعل؛ فجميع أنواع العلم، العلم قد يحصل عليه اإلنسا

اإلسناد تدخُل يف الفاعل، سواٌء كان على جهة قيامه به، يعني أنَّ الفعل قام به 

أو كان على جهة وقوعه منه، يعني أن الفعل هذا  "علمُت الشيء، فهمُت الشيء"

الجلوس ما يقع باإلنسان أمر تفعله فقط..  "قمت باألمر، جلسُت "وقع منك 

  وهكذا.

من  "مات زيد، غرق زيد"وأشد من ذلك، كما نقول يعني أصلح من ذلك 

بنى األمير، ما يأيت إنسان أعجمي  "بنى األميُر المدينة"ذلك أيًضا أن تقول: 

أسندنا البناء إليه  "بنى األمير"ويقول: ال؛ األمير ما بنى، ما يكون فاعاًل، نقول: ال؛ 

ه بذلك. فهو فاعل، لو من طريق األمر أنه أمر ب  ذلك أو وجَّ

لم يقم "ما إعراب زيٌد يف قولك:  "لم يقم زيًدا"أشدُّ من ذلك أنك تقول: 
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نقول: ما  "لم يقم زيد"؟ فاعل، أنت تقول ليس بفاعل، تقول: ما فعل القيام "زيدٌ 

فعل وتقول فاعل؟! نعم؛ هو عند النحويين فاعل؛ ألنك أسندت الذهاب المنفي 

؟ أسندت الذهاب المنفي إلى زيد، فهو عند "هب زيدلم يذ"إلى زيد، ما معنى 

النحويين فاعل، ما معنى فاعل؟ يعني يجب أن تقول: زيٌد بالرفع، ما تقول زيًدا 

 وال زيٍد، وإنما ترفعه على حكم الفاعلية. 

 وإن كان ما فعله يعني؟ الطالب:

فعٌل  هذا أمر لغوي، فعله ما فعله أمر لغوي، الذي يهم النحويون أنه الشيخ:

ُأسند إليه، ُأسند إليه فعله أم ُأسند إليه عدم الفعل، هو ُأسند إليه، بما أنَُّه ُأسنَد إليه؛ 

 فهو عند النحويين فاعل، يعني أنه ُيرفع، نعم. 

  --(( 01:57:11 -كلمة غير مفهومة @)) -- الطالب:

 لتالي. هذا نائب فاعل، ُبنيت المدينة هذا نائب فاعل سيأيت يف الباب ا الشيخ:

  --(( 01:57:21 -كلمة غير مفهومة @)) -- الطالب:

 هذه أمور ال نناقشها، هذه للمناطقة واألصوليين، طيب نعم تفضل.  الشيخ:

 املتن

 (.وهو على قسمين: ظاهرٍ ومضمرقال: )

 الشرح

م االسم إلى: اسٍم ظاهر وهو على قسمين: ظاهرٍ ومضمرنعم ) ( سبق أن قسَّ

لًثا لهما وهو: الُمبهم، نعم وأشرنا هناك ونذكر هنا، أن واسٍم مضمر، وذكر ثا
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التقسيم المشهور، هو التقسيم تقسيم االسم إلى: ظاهٍر ومضمر، فالمضمر يعني 

الضمير متصاًل أو منفصاًل، طيب واألسماء التي ليست ضمائر؟ يسموهنا األسماء 

ارة والموصول، الظاهرة أو المظهرة أًيا كانت، حتى األسماء المبهمة وهي: اإلش

تدخل أيًضا يف الظاهرة؛ ولهذا هنا ما ذكر ُمبهم، مع أنَّ المبهم يقع فاعاًل، وهو هنا 

( يعني لم ُيرد حقيقة الحصر، لم ُيرد وهو على قسمين: ظاهرٍ ومضمريف قوله: )

حقيقة التقسيم، ال؛ هو فقط أراد أن يقول لك: إن االسم بكل أنواعه يقع فاعاًل، 

أن يقول؛ فلهذا سيذكر لك الظاهر، بعض األسماء الظاهرة، ويذكر  هذا الذي أراد

لك بعض أسماء الضمائر، يريد أن يقول: إنَّ األسماء كلها أسماء صريحة أو 

أسماء مؤولة، أسماء ظاهرة أو أسماء مضمرة علم أو نكرة أو موصول، أي اسم 

 فإنه يصح أن يقع فاعاًل. 

 املتن

 (.فالظاهر أقسام)

 الشرح

( التقسيم هنا ال ُيراد به حقيقة التقسيم، وإنما فقط يذكر أمثلة ظاهر أقسامفال)

 لألسماء الظاهرة التي تقع فاعاًل، نعم. 
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 املتن

جاء "، والثاين: المثنى المذكر نحو: "جاء زيٌد "األول: االسم المفرد نحو: )

مع ، والرابع: ج"جاء الزيدون"، والثالث: جمع المذكر السالم نحو: "الزيدان

، والخامس: المفرد المؤنث، نحو: "جاء الرجال"التكسير للمذكر نحو: 

، والسابع: "جاءت الهندان"، والسادس: المثنى المؤنث نحو: "جاءت هنٌد "

، والثامن: جمع التكسير للمؤنث "جاءت الهندات"جمع المؤنث السالم نحو: 

 . "جاءت الهنود"نحو: 

، وخمسة للمخاطب: "رمُت أكرمناأك"والمضمر اثنى عشر.. اثنان للمتكلم 

 (."أكرمَت، أكرمِت، أكرمتما، أكرمتم، أكرمتن"

 الشرح

 األول: أكرمَت؛ ألنه للمخاطب، نعم. 

 املتن

 (."أكرَم، أكرمْت، أكرَما، أكرموا، أكَرْمن"وخمسة للغائب: )

 الشرح

نعم؛ إنما أراد بذلك أن يقول: إنَّ الضمائر تقع فاعل، ولم ُيرد الحصر؛ ألن 

الضمائر التي ذكرها اآلن كلها ضمائر متصلة؛ مع أنَّ الضمائر المنفصلة قد تقع 

ما نجح إالَّ أنَت، ما نجح إالَّ أنا، ما نجح إالَّ هو، ما نجح "فاعاًل أيًضا؛ كقولك: 

 فنجح فعل، والضمير فاعل، وما وإالَّ أدوات حصر.  "إالَّ نحن

هذا صحيح؛  ("أكرمُت وأكرمنا"والمضمر اثنى عشر.. اثنان للمتكلم قوله: )
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وخمسة فالتاء للمتكلم، التاء المضمومة أكرمُت للمتكلم، ونا للمتكلمين، قال: )

(؛ ظاهر كالمه أنَّ هذه "أكرمَت، أكرمِت، أكرمتما، أكرمتم، أكرمتن"للمخاطب: 

: أهنا ضميٌر واحد وهي -وهو الصحيح-الضمائر خمسة، والذي عليه الجمهور 

بالتاء هي أحرف ُتبين الُمخاطب فقط، فأكرمت الفاعل التاء،  التاء، وما يتصل

وأكرمِت الفاعل التاء، وأكرمُتما الفاعل التاء، وما حرف تثنية مبني على السكون ال 

محل له من اإلعراب، وأكرمتم الفاعل التاء، والميم حرف جمع، وأكرمتن التاء 

 الفاعل والنون حرف جمع تأنيث. 

يعني  وأكرمت(يعني: الضمير المسترت، ) أكرَم("لغائب: وخمسة لُثمَّ قال: )

واو  وأكرموا(ألف االثنين، ) وأكرما(الضمير المسترت يعني أكرمت هي، )

( نون النسوة، وجعل هذه الضمائر للغائب، وهو لم ُيرد حقيقة وأكرمنالجماعة، )

تقع فاعاًل؛ ألن  األمر كما ُقلنا من قبل، فقط أراد أن يقول: إنَّ األسماء والضمائر قد

هذه الضمائر ألف االثنين، وواو الجماعة، ونون النسوة قد تقع للمخاطب إذا 

اتصلت بأمر تقول: أكرموا للخطاب، وأكرمن، وأكرما، فتقول: أكرم، فالمسترت 

 صار للخطاب.. وهكذا. 

فهذا هناية كالمِه على باب الفاعل، وباب الفاعل كما قلنا من حيث المعنى 

ي ُأريد أن أذكر فيه ضابطين لفظيين يفيدان يف ضبط هذا الباب باب واضح، لكن

 الفاعل. 

ــارٌع، الضااابط األول ــٌر، ومض ــام: أم ــة أقس ــة ثالث ــل يف قســمته المعروف : أنَّ الفع

وماٍض، نبـدأ بفعـل األمـر، األمـر مـاذا يكـون فاعلـه؟ الجـواب: ال يكـون فاعلـه إالَّ 

مر ماذا يكـون فاعلـه؟ فاعلـه ال يكـون ضميًرا، قال: االسم ظاهر مضمر، فالفعل األ

إالَّ ضــميًرا، يعنــي ال يمكــن أن يكــون فاعــل األمــر اســًما ظــاهًرا أبــًدا، فــأمر المفــرد 
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ال يكـون إال شـيًئا واحـًدا فقـط، ضـميٌر مسـترت تقـديره: أنـَت، هـذه قواعـد  "اذهب"

علـه إالَّ ضابطة ما تتغير يف اللغة، أمر الواحـد أمـر المفـرد أي أمـر لمفـرد ال يكـون فا

اذهـب، أو اجلــس، أو "شـيًئا واحـًدا، وهـو ضــمير مسـترت تقـديره أنـت، فــإذا قلـت: 

أي ضـمير مسـترت تقـديره أنـَت، طيـب هـذا أمـر الواحـد، طيـب وأمـر  "افهم، اسكن

أمــر الواحــدة ال يكــون فاعلــه إالَّ يــاء الُمخاطبــة،  "اذهبــي"الواحــدة؟ إذا قلــت: 

 "[43]آل عماران: {ے ۓ ۓ ڭ ڭ }اذهبي، استمعي، افهمي، "

 ياء المخاطبة هنا فاعل، فأمر الواحدة ال يكون فاعله إاّل ياء المخاطبة. 

يا "وأمر المثنى من المذكر والمؤنث؟ ال يكون فاعله إال ألف االثنين، تقول: 

فأمر االثنين ال يكون فاعله إال ألف االثنين، ال  "محمدان اذهبا، ويا هندان اذهبا

وأمر جماعة الذكور اذهبوا ال يكون إال واو الجماعة،  تبحث عن شيء آخر، طيب

، إًذا فعل األمر يعني ثلث "اذهبن"وأمر جماعة اإلناث ال يكون إال نون النسوة 

األفعال، فعل األمر ال يكون فاعله إالَّ ضمير مسترت تقديره: أنت مع المفرد، وياء 

اعة مع جماعة الذكور، المخاطبة مع المفردة، وألف االثنين مع المثنى، واو الجم

ونون النسوة مع جماعة اإلناث، انتهينا من فعل األمر، فعل األمر فاعله مضبوط ما 

فيه اجتهاد ولف ودوران، وانظر وانظر للجملة، فعل األمر فاعله مضبوط احفظه 

 حفًظا ما يتغير. 

ننتقل إلى الفعل المضارع: الفعل المضارع ال ُبدَّ أن يبدأ بحرف من حروف 

، أما المضارع المبدوء بالهمزة مثل: "الهمزة، والنون، والتاء، والياء"مضارعة ال

أي مضارع مبدوء بالهمزة، فإنَّ فاعله ال يكوُن إالَّ شيًئا واحًدا، وهو  "أذهب"

ضميٌر مسترت تقديره أنا، كلما رأيت فعاًل مضارًعا مبدوًء بالهمزة ففاعله مسترت فيه 

أي:  "تكلم فإين أسمعك"أي: أذهب أنا،  "س مبكًراأذهب إلى المدر"تقديره أنا 

 أسمع أنا، .. وهكذا، كل فعل مضارع مبدوء هبمزة فاعله مسترتٌ فيه تقديره: أنا. 
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ال يكـون فاعلـه إالَّ شـيًئا واحـًدا،  "نـذهب"طيب، والمضارع المبدوء بـالنون؟ 

ونسـتمع "أي: نـذهب نحـن،  "نذهب إلى الُكليِّة مبكـرين"وهو مسترت تقديره نحن 

 {ڇ ڇ ڇ ڇ }أي: نسـتمع نحـن ونفهـم نحـن،  "إلى األستاذ، ونفهـم منـه
ٿ  }، أي: نعبـد نحـن، [5]الفاتحاة: {ٿ ٿ }؛ أي: لن نربح نحـن [90]طه:

 ، أي: نستعين نحن.. وهكذا. [5]الفاتحة: {ٿ

ماذا بقي من المضارع؟ المبدوء بالياء، والمبدوء بالتاء، وبقي من األفعال أيًضا 

ماضي، هذه الثالثة: الماضي، والمضارع المبدوء بالياء، والمضارع الفعل ال

المبدوء بالتاء، هذه قد يأيت فاعلها ضميًرا مسترتًا وظاهًرا مسترتًا، وبارًزا، وقد يأيت 

ذهب "فاعلها اسًما ظاهًرا، يعني كل شيء قد يأيت، قد يأيت فاعلها اسًما ظاهًرا مثل: 

وقد يأيت الفاعل ضميًرا بارًزا كقولك:  "محمٌد، يذهب محمٌد، تذهُب هنٌد،

، وقد يكون فاعلها ضميًرا "المحمدان ذهبا، المحمدان يذهبان، الهندان تذهبان"

 "وهنٌد تذهب"أي: هو،  "ومحمٌد يذهب"أي: هو،  "محمٌد ذهب"مسترتًا مثل: 

 أي: هي. 

فالخالصة: أنَّ نصف األفعال فاعلها منضبط، وهي: األمر، والمضارع 

وء هبمزة، والمضارع المبدوء بالنون، هذه ما فيها اجتهاد، وال فيها تعب، وال المبد

 فيها بحث، هذه حفظ احفظها وينتهي األمر.

وثالثة وهي: الماضي، والمضارع المبدوء بالياء، والمضارع المبدوء بالتاء، 

د حفظ، هي كلها سطرين ثالثة  تحتاج إلى اجتهاد، يعني نصف باب الفاعل ُمجرَّ

ر احفظها وينتهي نصف باب الفاعل، ضبطه مائة بالمائة والنصف الثاين يعني أسط

يحتاج إلى شيء من التأمل والبحث عن الفاعل، هذه القاعدة األولى أو الضابط 

 األول من ضوابط الفاعل. 
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: يتعلَّق بالضمائر المتصلة، الضمائر المتصلة الضابط الثاين من ضوابط الفاعل

م كثيرٌة جًدا، كثيرٌة جًدا ال يكاد يخلو منها كالم، لو فتحت تعرفون أهنا يف الكال

على أي صفحة أو وجه يف المصحف لوجدت منها يعني أعداًدا، كثيرًة جًدا 

الضمائر المتصلة، ومع ذلك فإنَّ كل الضمائر المتصلة إعراهبا منضبط؛ ألن العرب 

، يعني ما فيها وضعوها هبذه الطريقة، وضعوها على أن يكون إعراهبا منضبًطا

اجتهاد، وال فيها لف ودوران، هذا الضمير إعرابه كذا، وهذا الضمير إعرابه كذا، 

فانتهى اذكر الضمير وإعرابه ينتهي األمر، يعني ليس من اإلعراب الُمشكل الذي 

يحتاج إلى تأمل وفهم ومعرفة المعنى لكي تعرف اإلعراب، ال هذه أعاريب 

إعراهبا، احفظه وينتهي األمر، لكي تتفرغ بعد ذلك  منضبطة، يعني هذه الكلمة هذه

ل.   لإلعراب المشكل، وللنحو الذي يحتاج إلى فهم وتأمُّ

 أقسام:  فالضمائر المتصلة كما تعرفون ثالثة

، وهي خمسة ضمائر مجموعة يف قولك: تايون، تاء المتكلم، ألف ضمائر رفع

 هذه ضمائر رفع. االثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، 

ضمائر نصٍب وجر، وهي ثالثة مجموعة يف قولك: هيك، ياء  :والنوع الثاين

 المتكلم، وهاء الغائب، وكاف المخاطبة. 

 : ضمائر رفٍع ونصٍب وجر، وهو ضمير واحد نا المتكلمين. والنوع الثالث

ما معنى قولهم: ضمائر رفع؟ هذه خمسة ضمائر رفع! يعني ال تقع يف الكالم 

 رفًعا، ال تقع يف الكالم إال يف محل رفع، ال تقع نصًبا وال جًرا، طيب والثالثة إالَّ 

التي هي ضمائر نصب وجر؟ يعني ال تقع رفًعا، ال تقع إال محل نصب أو جر، ونا 

المتكلمين يقع رفًعا ونصًبا وجًرا، قلنا: إنَّ الضمائر المتصلة وهي تسعة ضمائر 

ًعا وهي التي هتمنا اآلن؛ ألن الفاعل حكمه الرفع؛ كما رأيتم، منها ضمائر تقع رف
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فلهذا ُيمكن لهذه الضمائر أن تكون فاعاًل، لكن ضمائر النصب والجر ال يمكن، 

يعني ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب، هذه ال يمكن أن تكون فاعاًل أبًدا، 

وضمائر الرفع على ال يمكن أن تكون مبتدًأ أبًدا، ال يمكن أن تكون رفًعا أبًدا، 

ذلك هي الخمسة األولى وهي المجموعة يف تايون، ونا المتكلمين؛ ألهنا قد تأيت 

رفًعا، فهذه ست ضمائر يف اللغة العربية، على كثرهتا الكاثرة، يعني تاء المتكلم 

 "اذهبي"وياء المخاطبة  "ذهبوا"واو الجماعة  "ذهبا"وألف االثنين  "ذهبُت "

ونا المتكلمين.. على كثرهتا الكاثرة يف اللغة العربية، ليس  "اذهبن"ونون النسوة 

 لها إالَّ ثالثة أعاريب فقط. 

ـا أن تتصـل بكـان وأخواهتـا، مثـل:  فهـي اسـٌم  "كنـُت، وكـانوا، وكـوين"فهي إمَّ

ُأكرمــُت، أو ُأكرمــوا، أو "لكــان وأخواهتــا، أو تتصــل بفعــٍل مبنــٍي للمجهــول، مثــل: 

عـل، فـإن لـم تكـن متصـلًة بكـان وأخواهتـا وال بفعـل فهي: نائـب فا "النسوة ُأكرمن

مبني للمجهـول، فمـاذا تكـون؟ تكـون فـاعاًل وهـذا أكثـر إعراهبـا، فـأكثر إعراهبـا أن 

تكون فاعاًل، وإذا اتصلت بكان وأخواهتا اسٌم لكـان وأخواهتـا، وإذا اتصـلت بفعـل 

دًأ وال خـربًا، مبني للمجهول نائب فاعل، هذا إعراهبا انتهى، يعني ال يمكن تقـع مبتـ

فضاًل عن أن تقع شيًئا من المنصـوبات مفعـول بـه، وال مفعـول مطلـق، وال مفعـول 

ألجلــه، أو حــال أو تمييــز، مــا ُيمكــن هــذه األشــياء، وال مضــاف إليــه، وال مجــرور 

 {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ }بــــالحرف، ال تقــــع إال ثالثــــة أشــــياء: 
ېئ ېئ ىئ ىئ  }ة؟ فاعــل، ؛ مــا إعــراب الــواو يف هــذه األفعــال الثالثــ[3]البقاارة:

 {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ }: فاعـــل، [24]البقااارة: {ىئ
؛ هذه ياء المخاطبة، قلناها قبل قليـل يف القاعـدة األولـى، واآلن يف [43]آل عمران:

القاعــدة الثانيــة، هــذه يــاء المخاطبــة، مــا إعــراب يــاء المخاطبــة؟ لــم تتصــل بكــان 

اعـل، فهـذه التـي نقـول: إهنـا وأخواهتا وال بفعل مبنـي للمجهـول، إًذا مـا إعراهبـا؟ ف
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ـل وفهـم كثيـر،  ضوابط لفظية تضبط لك النحو واإلعـراب، هـذه مـا تحتـاج إلـى تأمُّ

تحتاج إلى شيء من التطبيق، طبقها حتى تضبطها وتنتهي منها، تتفرغ بعد ذلك إلـى 

 بقية النحو واإلعراب. 

بقى فإذا ضبطت هاتين القاعدتين، ضبطت بإذن اهلل أغلب باب الفاعل، ال ي

 عليك إالَّ أشياء ُأخرى قليلة مع التأمل والفهم تضبطها إن شاء اهلل. 

على ذلك نكون قد انتهينا من باٍب واحد من األحكام الرتكيبية، وهو باٌب 

واحد من المرفوعات، يبقى لنا بعد ذلك بقية المرفوعات والمنصوبات، 

م، واهلل أعلم، والمجزومات والمجرورات، نؤجلها إن شاء اهلل إلى درٍس قاد

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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 درس الثالث من دروس شرح األزهريةال

﷽ 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

وأصحابه أجمعين، أما بعد: فسالم اهلل عليكم ورحمة اهلل وبركاته، نحن يف عصر 

وم االثنين التاسع والعشرين من شهر ربيٍع اآلخر من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائة ي

وألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصالة والسالم، نعقد الدرس الثالث من 

، يف رحاب هذا -رحمه اهلل تعالى-دروس شرح األزهرية، لخالد األزهري 

 ياض. الجامع، جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الر

ويف البداية هذا سائل يقول أو يطلب إعادة الضابط الثاين يف باب الفاعل 

 الخاصة بالضمائر المتصلة؟ 

قلنا باألمس: إنَّ الضمائر المتصلة تسعة ضمائر: منها ضمائر خاصة بالرفع، 

وهي المجموعة يف قولك تايون، وهي: تاء المتكلم، وألف االثنين، واو الجماعة، 

، ونون النسوة، وُيلحق هبن نا المتكلمين، هذه الضمائر ليس لها إال وياء المخاطبة

 ثالثة أعاريب: 

كنُت ": أن تتصل بكان وأخواهتا فتكون اسًما لكان وأخواهتا، تقول: األول

 .. وهكذا. "قائًما، وكانوا قائمين، وكوين مجتهدةً 

، نحو: : أن تتصل بفعٍل مبنٍي للمجهول، فتكون نائب فاعلواإلعراب الثاين
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 . "ُأكرمُت، والرجال ُأكرموا، والنسوة ُأكرمن.. وهكذا"

: أن تكون فاعاًل فيما سوى ذلك، يعني إذا لم تتصل بكان واإلعراب الثالث

قمُت، "وأخواهتا، وال بفعل مبني للمجهول، وهذا هو األكثر واألغلب، كقولك: 

سا، وقومي وجلسُت، وذهبُت، وقاموا، وجلسوا، وذهبوا، والرجالن قاما وجل

 . "واجلسي، وُقمن واجلسن، .. ونحو ذلك

فهذا خالصة الضابط الثاين، ويسأل أيًضا: لَِم أعرب الكوفيون فعل األمر 

خالًفا للجمهور؟ هذا أجبنا عنه، وقلنا: ألهنم يخالفون الجمهور يف مسألٍة أسبق، 

 مستقاًل، وهي: أهنم يرون أن فعل األمر جزٌء من الفعل المضارع، وال يرونه فعاًل 

فإذا كان فعل األمر عندهم جزًءا من الفعل المضارع، فهو كالفعل المضارع يف 

ُثمَّ ُحذفت الالم الختصاص  "لتذهب"هو قولك:  "اذهب"كونه ُمعرًبا، فيقولون: 

الصيغة باألمر، وُحذفت التاء للفرق بين الفعل المضارع واألمر، ُثمَّ ُجلبت الهمزة 

فاذهب عندهم هي  "اذهب"ن؛ فصار الفعل بعد ذلك للتمكن من البدء بالساك

لتذهب، وتذهب كما تعلمون معرب مجزوم وعالمة جزمه السكون؛ فلهذا 

يقولون: فعل أمٍر مجزوم بالم األمر المحذوفة وعالمة  "اذهب"يقولون يف إعراب 

 جزمه السكون، وهذا ما يتعلق هبذين السؤالين. 

-األزهرية للشيخ خالد بن األزهري  ثم نعود بعد ذلك إلى استكمال قراءة 

وُكنا قد انتهينا من الباب األول من أبواب المرفوعات، وهو  -رحمه اهلل تعالى

ن المرفوعات وهو باب نائب باب: الفاعل، نبدأ اليوم إن شاء اهلل بالباب الثاين م

 . الفاعل
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 باب نائب الفاعل

 املتن

ُحذف فاعله، وُأقيم هو  وهو ُكل اسمٍ : )-رحمه اهلل تعالى-قال المؤلف 

 (.مقامه، وُغيِّر عامله إلى صيغة ُفِعَل أو ُيْفَعل أو إلى مفعول

 الشرح

نعم؛ نائب الفاعل ال ُبدَّ أن تعرف أواًل أنَّ الفاعل ُعمدة يف الكالم، الفاعل هو 

 ُعمدة الجملة الفعلية، وكونه ُعمدة متقرٌر لغًة وعقاًل، فلغًة ال توجد ُجملٌة فعلية إال

بفاعل، وعقاًل ال يوجد فعٌل إاّل بفاعل، العقل ال يتصور وجود فعل إاّل بفاعل؛ 

بأفعاله، فإذا كان الفاعل عمدًة يف الُجملة  فلهذا يستدلون على وجود اهلل 

الفعلية، يعني ال ُيمكن أن تقوم جملة فعلية إال بفاعل؛ كالحي ال يمكن أن يقوم إال 

م الفاضل أن يسافر ماذا يفعل؟ ال بد أن يقيم له  بعمدته، فإذا أراد هذا الُعمدة الُمكرَّ

وكياًل نائًبا، وهذا النائب ماذا يفعل؟ ال بد أن يأخذ ُكل أعمال الُعمدة، يختم، 

 ُيعرف.. وهكذا، ومع ذلك هذا النائب ال ُيسمى عمدة؛ مع أنه يقوم مقامه. 

ر أركب السيارة بخالف عامة الناس، أنا وأنت وعامة الناس لو أردنا أن نساف

ونمشي، ما نحتاج إلى نائب لنا؛ ألننا لسنا ُعمًدا؛ وكذلك الفاعل عمدٌة يف الجملة 

الفعلية، بخالف بقية أجزاء الُجملة الفعلية كالمفعول به، والمفعول مطلق، 

والمفعول معه، والمفعول يف ظرف الزمان والمكان، والحال، والتمييز... إلخ، 

مصطلحات علمية فقط، فضالت يعني إذا أردت  هذه يسموهنا فضالت، هذه

المعنى الذي تدل عليه تأيت هبا لكي تدخل هذا المعنى، أردت بيان الزمان تأيت 

بظرف الزمان، أردت بيان المكان تأيت بظرف المكان، أردت بيان الهيئة تأيت 
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 بالحال.. وهكذا. 

الت وينتهي فإذا ما أردت هذه المعاين الخاصة، تحذف هذه المنصوبات الفض

األمر، لكن الفاعل عمدة يف الُجملة، فإذا حذفته ُهدمت الُجملة وذهبت الُجملة 

الفعلية، ومع ذلك فإن العربي قد يحذف الفاعل أو ال يصرح بالفاعل لسبٍب من 

ا أنه مثاًل ال يعرفه أو يحتقره، أو يعظمه يعني من عظمته ما يذكره، أو  األسباب، إمَّ

اسمه، أو ألسباب كثيرة، النتيجة أن العربي قد يحذف يخاف عليه إذا صرح ب

ٌح بفاعله زيٌد، وبمفعوله  "سرَق زيٌد القلم"الفاعل، كقولك مثاًل:  هذا الفعل ُمصرَّ

القلم، فإذا أردت أن تحذف زيًدا لسبٍب من األسباب، فإنَّ الُجملة حينئٍذ ال يمكن 

ما  "سرق زيٌد القلم"تريد  وأنت "سرق القلم"أن تستقم، ما يجوز أبًدا أن تقول: 

تستقيم الُجملة، تفسد تذهب هبذه الطريقة؛ فلهذا جاءت العرب هبذا الباب، باب 

 نائب الفاعل لحل هذه المشكلة. 

 : فحل هذه المشكلة بالطريقة اآلتية

أهنم إذا حذفوا الفاعل أتوا بالمفعول به وأقاموه مقام الفاعل، وأعطوه أحكام 

له ويقلبونه من فعل مبنٍي للمعلوم َسَرق، إلى فعٍل مبني الفاعل، ثم يأتون لفع

؛ فُسِرق هذا محول من َسَرق، "ُسِرَق الَقَلمُ "للمجهول ُسِرق، فتكون النتيجة 

والقلُم؟ القلُم هذه محول من المفعول به القلَم، فإذا أردنا أن ُنعرب نقول: ُسِرق: 

 على الفتح ال محل ل
ٌ

ه من اإلعراب، ُيعرب فعٌل ماٍض مبني للمجهول، مبني

 للمجهول، فعل ماض مبني للمجهول، 
ٌ

كالفعل الماضي تماًما، لكن نزيد مبني

مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، والقلم هل هو فاعل هو الذي فعل 

السرقة؟ ال، طيب هل هو الذي وقعت عليه السرقة مفعول به؟ نعم وقعت عليه 

أن نقول: مفعول به؛ ألنه ليس منصوًبا مع أن السرقة لكنه ليس منصوًبا، ما يمكن 
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السرقة وقعت عليه، فليس فاعاًل ألنه لم يفعل السرقة، وليس مفعواًل به ألنه ليس 

منصوًبا، فال يمكن أن تسميه بفاعل ألن المعنى يخالف ذلك، وال يمكن أن تسميه 

إًذا فباب مفعواًل به ألن الحركة تخالف ذلك؛ فماذا سماه النحويون؟ نائب فاعل، 

 نائب الفاعل هو حٌل لهذه المشكلة. 

( يعني كل اسٍم ُحذف فاعل هو ُكل اسم ُحذف فاعلهفلهذا قال األزهري: )

فعله، االسم نفسه ما له فاعل، وإنما فاعل فعله، كل اسم ُحذف فاعل فعله، وُأقيم 

ل هذا االسم مقام الفاعل المحذوف كما رأيتم هو المفعول به تقيمه مقام الفاع

المحذوف، وُغيِّر عامله، يعني الفعل الذي قبله، غير عامله إلى صيغة ُفعل إن كان 

ماضًيا، أو ُيفعل إن كان مضارًعا، أو إلى مفعول إن كان اسم فاعل؛ ففي قولك: 

نقول:  "يسرق زيٌد القلم"، ويف قولك: "ُسِرق القلمُ "نقول:  "َسرَق زيٌد القلمَ "

أسارٌق أو  "أسارٌق زيٌد القلم؟"ُق القلم، ويف قولك: قلبنا يسرق إلى ُيسر "ُيسَرق"

هل سارٌق؟ هل استفهام حرف استفهام، وسارق اسم فاعل يعمل عمل فعله، يعني 

احذف  "أسارٌق زيٌد القلم"مثل سرق أو يسرق، وزيٌد فاعل، والقلم مفعوٌل به، 

فاعل سارق زيٌد الفاعل ال بد أن تأخذ القلم وتقيمه مقامه وترفعه وتقلب اسم ال

ما  "أمسروٌق القلم"فكيف ُنعرب  "أمسروٌق القلم"إلى مفعول مسروق، فتقول: 

إعراب القلم؟ نائب فاعل، فاسم الفاعل يرفع فاعاًل، واسم المفعول يرفع نائب 

 فاعٍل؛ فهذا هو تعريف نائب الفاعل. 

َعل أو مفعول، وبعد أن قال لنا: إنَّ العامل ال ُبدَّ من تغيير صيغته إلى ُفِعل أو ُيف

 اآلن سيبين طريقة الصياغة، نعم. 
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 املتن

فإن كان عامله فعاًل ماضًيا، ُضمَّ أوله وُكِسر ما قبله آخره، تحقيًقا نحو: )

 (."كِيَل الطعاُم، وُشدَّ الحزامُ "، أو تقديًرا نحو: "ُضرب زيد"

 الشرح

له وُيكسر نعم؛ هذا الفعل الماضي ُيصاُغ للمجهول على هذه القاعدة: ُيضم أو

ما قبل آخره، فالثالثي َضَرب تقول فيه: ُضِرب، وَسَرَق ُسِرق، وأخَذ ُأخذ، وغير 

أكرم زيٌد "الثالثي الرباعي؟ كذلك تضم أوله وتكسر ما قبل آخره، تقول يف 

 وهكذا.  "ُأكرم األستاذُ "تضم األول وتكسر ما قبل اآلخر،  "ُأكِرمَ "تقول:  "األستاذ

كيَل الطعاُم وُشدَّ "أو تقديًرا نحو: لفًظا، كما رأيتم، ) ( يعنيتحقيًقايقول: )

( كيل من قولهم: كاَل يكيُل، فإذا بنيته للمجهول فالقاعدة تقول: تضم "الحزامُ 

األول ُك وتكسر ما قبل اآلخر ِي، ُكيِل الطعاُم هذه القاعدة وهذا األصل ُكيِل، لكن 

رة على الياء ثقيلة كما عرفنا هذا هناك ثِقاًل بسبب وقوع الكسرة على الياء، والكس

من قبل، فكيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ نقلت الحركة من الياء إلى 

الياء عليها كسرة، انقل الكسرة من  "كِيل"الحرف الذي قبلها، وهو الكاف فقالت: 

الياء، يعني انزع حركة الياء، نزعنا الكسرة من الياء ماذا يصير على الياء؟ ما يصير 

ا حركة، يعني سكون؛ ألن السكون ليس حركة، وإنما هو خلو الحرف من عليه

الحركة، فعندما نزعنا الكسرة خال الحرف من الحركات صار ساكنًا، ثم نقلناها 

 للمجهول، مبني على  "كِيَل الطعامُ "إلى الكاف، فقيل: 
ٌ

كيَل: فعٌل ماٍض مبني

بِيع "فوع، كذلك يف قولك: الفتح ال محل له من اإلعراب، الطعام: نائب فاعٌل مر

بِيع "فحدث فيه ما قلنا فقيل:  "ُبِيع"هو من باع يبيع، هو يف األصل  "البيُت 

 . "الطعام



 

 132 
 النحو يفاألزهرية 

 

e 

g h 

f  

( ُشدَّ كذلك األصل فيه على القاعدة ضُم األول وكسر ما وُشدَّ الحزامُ قال: )

إال ؛ فاجتمع مثالن يف كلمة واحدة، والمثالن ال يدغمان "ُشِدَد الحزامُ "قبل اآلخر 

إذا كان أولهما ساكنًا، فكيف نجعل األول من هذين المثلين ساكنًا؟ ُشِدَد الدال 

األولى مكسورة نزعنا الكسرة التي على الدال، وقدمناها إلى الشين فصارت الدال 

بل نقول: األصل ُشِدَد الحزاُم،  "ُشدَّ الحزام"ساكنة فأمكن االدغام؛ فصار الفعل 

لدال األولى، ألقيناها إلقاًء، يعني ألغيناها لكي يمكن ثم بعد ذلك ألقينا كسرة ا

االدغام، فقيل: ُشدَّ الحزام؛ ألن سبب التغيير هنا ليس الثقل، وإنما سبب التغيير 

هنا طلب االدغام، االدغام يحدث بالسكون من دون نقل الحركة، والحركة ُألقيت 

لمال، وُهدَّ البيُت، األصل: ُهِدَد أصلها ُعِدَد ا "ُعدَّ الماُل "إلقاًء، وكذلك لو ُقلَت: 

 البيُت، .. وهكذا، هذا ما يتعلق بالفعل الماضي، نعم. 

 املتن

، "ُيضرب زيد"وإن كان مضارًعا ُضمَّ أوله وُفتح ما قبل آخره تحقيًقا نحو: )

 (."ُيباع العبُد وُيشدُّ الحبُل "أو تقديًرا نحو: 

 الشرح

بضم األول وفتح ما قبل اآلخر، كذلك هذه قاعدة المضارع، المضارع يكون 

هذا  "ُيكَرُم األستاذُ "تقول:  "وُيكِرُم زيٌد األستاذَ "، "ُيضَرب"تقول:  "يضِرب"فـ 

 تحقيًقا أي: لفًظا. 

يعني ياء،  "باع يبيع"( األصل "ُيباع العبُد، ُيباع البيُت "مثل: وتقديًرا قال: )

ُيباع: "يبيع، فاألصل يف قولك:  باع يبيع ياء، األلف هذه أصلها الياء؛ ألهنا يف باع

فاأللف ُهنا منقلبة عن ياء، والياء يف ُيبَيُع مفتوحة وقبلها ساكن ُيبَيُع، فالذي  "ُيبَيع
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حدث أن العرب نقلت الفتحة من الياء إلى الساكن قبلها، فانقلبت الياء ألًفا فقيل: 

كذلك األصل  "حبُل ُيشدُّ ال"ومثل:  "ُيقال الحُق "ُيباع، وهذا مطرد أيًضا كقولك: 

ُيشدُّ "ُيشَدد الحبُل، فنقلنا الحركة من الدال األولى فسكنت فأمكن اإلدغام، فقيل: 

 "الحبُل 

 املتن

وإن كان عامله اسم فاعٍل جيء به على صيغة اسم المفعول تحقيًقا نحو: )

 (."قتيٌل عمٌرو"أو تقديًرا نحو:  "مضروٌب زيد"

 الشرح

؛ فإنك "أضارٌب األستاُذ زيًدا"م فاعل كقولك: نعم، فإذا كان رافع الفاعل اس

حذفَت الفاعل األستاذ، وتبني العامل وهو اسم الفاعل على صيغة اسم المفعول، 

( يعني على هذا تحقيًقافزيٌد يكون نائب فاعل، قال: ) "أمضروٌب زيدٌ "فتقول: 

قتيٌل أ"( كقولك: "قتيٌل عمٌرو"أو تقديًرا نحو: الصيغة حقيقًة مضروب مفعول، )

؟ قتيل ليس على وزن مفعول، قتيل على وزن فعيل، لكنه يف المعنى بمعنى "عمٌرو

 مقتول، أمقتول! فيأخذ اإلعراب والحكم نفسه. 

تالحظون  "أمقتوٌل عمٌرو"عمٌرو نائب فاعل، كقولك:  "أقتيٌل عمٌرو"فتقول: 

فعل األمر  اآلن أنه ذكر قاعدة صياغة الفعل الماضي والمضارع، وترك األمر؛ ألنَّ 

 ال ُيصاغ للمجهول؛ بل ال يكون مرفوعه إالَّ فاعاًل فقط ولهذا لم يذكره. 
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 املتن

 (.ونائب الفاعل على قسمين)

 الشرح

( فعل هنا ما فعله بالفاعل، لم ُيرد حقيقة التقسيم ونائب الفاعل على قسمين)

ماء، سواٌء هنا، وإنما أراد أن يقول: إن نائب الفاعل كالفاعل يقع من جميع األس

كانت أسماء ظاهرة، أم كانت أسماًء مضمرة، فلهذا سيذكر لك أمثلًة كثيرة من 

 األمثال الظاهرة، نعم. 

 املتن

ُأكرمُت، "ونائب الفاعل على قسمين: ظاهرٍ كما مثلنا، ومضمرٍ نحو: )

رما، ُأكرِمنا، ُأكرِمَت، ُأكرِمِت، ُأكرِمتما، ُأكرِمتم، ُأكِرمتن، ُأكرَِم، أكرمْت، ُأك

 (."ُأكرموا، ُأكرمن

 الشرح

نعم، نائب الفاعل فيها هو الضمير البارز أم المسترت؟ البارز فيها جميًعا، إال يف 

نائب الفاعل  "ُأكرَم، وُأكرمْت "(؛ فقوله: ُأكرمتن، ُأكرَم، ُأكرمْت قوله: ُأكرَم )

ي، ضميٌر مسترٌت يف الفعل، كقولك: زيٌد ُأكرَم أي: هو، وهنٌد ُأكرمْت أي: ه

 والضمير المسترت ال يكون إالَّ رفًعا.
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 املتن

 (.والفعل يف جميع هذه األمثلة مضموم األول مكسور ما قبل اآلخر)

 الشرح

نعم؛ انتهى اآلن من الكالم على نائب الفاعل، سينتقل إلى المرفوع الثالث 

 والرابع، نعم. 

 املبتدأ والخرب

 املتن

العوامل اللفظية غير الزائدة لإلسناد، المبتدأ هو: االسم المرفوع المجرد عن )

فزيٌد  "زيٌد قائم"والخبر: هو االسم الُمسند إلى المبتدأ، مثال المبتدأ والخبر: 

 (.مبتدأ، وقائٌم خبره

 الشرح

نعم، المرفوع الثالث: المبتدأ، والمرفوع الرابع: خرب المبتدأ، وكثيًرا ما 

نون به خرب المبتدأ، المبتدأ والخرب يسمون خرب المبتدأ الخرب، إذا قيل: الخرب، فيع

كما ذكرنا من قبل هما الصورة األصلية البسيطة للجملة االسمية، فلهذا كانا 

واضحين وسهلين، فالمبتدأ كما يقول هو: االسم المرفوع المجرد عن العوامل 

ال حاجة إليه؛ ألنَّ المرفوع ليس من  "المرفوع"اللفظية، هو االسم المرفوع، قوله: 

عريف، وإنما هو حكم المبتدأ، والحكم يف العادة ال ُيذكر يف الحد، يقولون: ذكر الت

 األحكام يف الحدود معيب، وال حاجة إليه، ألن الحكم يأيت بعد التعريف. 

المهم: المبتدأ هو االسم المجرد عن العوامل اللفظية هذا هو المبتدأ، أيُّ اسٍم 
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أو يف آخر الُجملة، ولم ُيسبق بعامٍل لفظٍي  تراه يف أول الجملة، أو يف وسط الجملة،

فهو مبتدأ، وعلى ذلك ال بد أن تعرف العوامل اللفظية، ما العوامل اللفظية؟ 

العوامل: كل ما يعمل الرفع، أو النصب، أو الجر، أو الجزم؛ هذه هي العوامل، 

وأشهر العوامل األفعال كلها مطلًقا ماٍض مضارع أمر، ثالثي رباعي خماسي 

اسي، جامد متصرف، األفعال كلها عوامل، والحروف العاملة دون الحروف سد

الهاملة، الحروف العاملة كحروف الجر وإن وأخواهتا هذه حروف عاملة، وهذا 

 الُمراد بالعوامل. 

( يعني: العامل الذي له حروٌف ُتلفظ، كما قلنا: العوامل اللفظيةقال: )

اسًما غير مسبوٍق بعامٍل لفظي، يعني: لم كاألفعال والحروف العاملة، فإذا وجدَت 

ُيسبق بفعٍل وال بحرٍف عامل، فهو حينئٍذ مبتدأ، فإذا وجدت المبتدأ حينئٍذ ابحث 

، فمحمٌد: مبتدأ ألنه "محمٌد يف المسجد"عن خربه، أخربت عنه بماذا، فإذا قلت: 

ماذا؟ يف لم ُيسبق بعامٍل لفظي، فإذا عرفت أنه مبتدأ اسأل، أخربت عن محمد بأنه 

 المسجد، الخرب: يف المسجد. 

يف: حرف ال يمكن أن يكون مبتدًأ،  "يف المسجِد محمد"طيب لو قال آخر: 

المبتدأ ال بد أن يكون اسًما، طيب يف المسجد هل يكون مبتدًأ؟ ال؛ ألنه مسبوق 

، طيب محمد؟ اسم مسبوق أم مجرد عن العوامل اللفظية؟ "يف"بعامل لفظي 

فقد جرت المسجد وانتهى عملها خالص، لن تجر كل شيٍء  "يف"مجرد، أما 

بعدها، تجر االسم الذي بعدها وخالص، فمحمد حينئٍذ انطبق عليه تعريف 

المبتدأ، اسٌم مجرد عن العوامل اللفظية، فإذا كان محمٌد مبتدًأ فتسأله: أين خربه؟ 

بتدٌأ أخربت عن محمٍد بأنه يف المسجد، إًذا يف المسجد خرب مقدم، ومحمد م

 مؤخر. 
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أين المبتدأ؟ علم، يف حرف، والكتاب  "يف الكتاب علمٌ "ومثل ذلك لو قلت: 

مسبوق بـ يف ما يكون مبتدًأ، علم اسم، اسم مجرد أو مسبوق بعامل لفظي؟ مجرد؛ 

إًذا علم مبتدأ، أخربت عن علٍم هذا بأنه، أخربت عنه بأنه يف الكتاب، إًذا يف الكتاب 

 مؤخر. خرب مقدم، وعلم مبتدأ 

أين المبتدأ؟ نظر، اسم مجرد عن العوامل اللفظية، فنظر  "يف المسألة نظر"

هل حرف، إًذا ليس  "هل المسجد كبيٌر؟"مبتدأ، وخربه يف المسألة، لو قلنا مثاًل: 

مبتدًأ، والمسجد اسم، فهل هو مبتدأ يعني مجرد أو مسبوق بعامل لفظي؟ مجرد؛ 

بق بفعل وال بحرٍف عامل، أما هل فهذا حرف ألنه لم ُيسبق بعامٍل لفظي، لم ُيس

استفهام هامل، ما معنى هامل؟ يعني ال يرفع، وال ينصب، وال يجر، وال يجزم، 

ليس عاماًل، إًذا فعرفنا أن المسجد مبتدأ، فأين خربه؟ أخربنا عن المسجد بأنه كبير 

فتقول: هل حرف استفهام،  "هل المسجد كبيرٌ "لكن على سبيل االستفهام، 

 المسجد مبتدٌأ مرفوع، وكبيٌر خرب مبتدأ مرفوع. و

، جاء فعٌل فال يكون مبتدًأ، "جاء الذي خطه حسن"مثال ذلك أن تقول: 

جاء الذي "والذي اسم ولكنه ليس مبتدأ ألنه مسبوق بعامٍل لفظي إعرابه فاعل، 

ا جاء فهذا فعٌل  "خطه اسم، هل هو مسبوق بعامل لفظي؟ ال؛ مسبوق بالذي، أمَّ

فصار اسًما مسبوًقا بعامٍل  "خطهُ "م رفع فاعله وانتهى عمله خالص، ثم جاء الز

خطُه "لفظي أم مجرًدا؟ مجرد، إًذا ابحث عن خربه، أخربنا عن خطه بأنه حسن، فـ 

صارت جملة اسمية مبتدأ وخرب، تبحث عن إعراهبا، ما إعراب هذه  "حسنٌ 

 ؟ صلة للموصول الذي. "خطه حسنٌ "الجملة االسمية 

أقبل فعل ليس مبتدًأ، محمد  "أقبَل محمٌد يده على رأسه"ب لو قلنا مثاًل: طي

مسبوق بعامٍل لفظي ليس مبتدًأ فاعل، يده مبتدأ؛ ألنه اسٌم مجرد لم يسبق بعامٍل 
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لفظي، فيده مبتدأ؛ ألنه اسٌم مجرد عن العوامل اللفظية، نبحث عن خربه، أخربنا 

جملة اسمية  "يده فوق رأسه"سه، فصارت عن يده بأهنا فوق رأسه، الخرب: فوق رأ

يده فوق "مبتدأ وخرب، طيب نبحث عن إعراب الجملة كلها على بعض، ما إعراب 

؟ حال، يعني أقبل محمد يف هذه الحالة.. وهكذا؛ فالمبتدأ: كل اسٍم يف أول "رأسه

  الكالم يف وسط الكالم يف آخر الكالم ال يهم، ُكل اسٍم مجرد عن العوامل اللفظية.

( يريد أن يخرج حروف الجر الزائدة التي دخولها اللفظية غير الزائدةقال: )

مبتدأ، وخرب: يف  الطالب:، "الطالب يف الفصل"كخروجها، مثال ذلك أن تقول: 

ما إعراب طالٌب؟ مبتدأ،  "هل طالٌب يف الفصل؟"الفصل واضح، طيب ثم نقول: 

تقول العرب يف بعض  وهل حرف هامل، وطالب مبتدأ، ويف الفصل خربه، ثم

؟ ال يمكن أن تفهم "هل من طالٍب يف الفصل"األساليب إذا أرادت التوكيد 

هل حرف استفهام  "هل من طالٍب يف الفصل"األسلوب حتى تفهم أصوله.. 

هامل ما يؤثر، ومن حرف جر؛ إًذا فهو عامل لكن أصلي أو زائد؟ زائد، كيف 

ن تنزعه من الُجملة وال يتأثر شيء، تعرف أنه زائد؟ وجوده كعدمه، يعني يمكن أ

حرف الجر الزائد فائدته  "هل طالٌب يف الفصل؟ هل من طالٍب يف الفصل؟"

التوكيد، وعمله يعمل يف اللفظ وال يغير اإلعراب، اإلعراب ما يتغير، وإنما فقط 

يؤثر يف اللفظ، تقول: هل من طالٍب جر اللفظ، لكن ما إعراب طالٍب؟ ما نقول: 

؛ نقول: مبتدٌأ مرفوٌع محاًل أو لفًظا؟ محاًل؛ ألنه وقع يف محل االبتداء، اسم مجرور

واالبتداء محله الرفع؛ لكنَّ لفظه مجرور، نقول: مبتدٌأ مرفوٌع محاًل مجروٌر لفًظا 

 بمن الزائدة، والخرب: يف الفصل. 

حسب بمعنى كايف، تقول:  "بحسبك درهمٌ "ويقولون من ذلك قولهم: 

هذا البيت، حسبك زيٌد، يعني كافيك زيٌد، حسبك درهٌم، حسبك اهلل، حسبك 

 "بحسبك درهمٌ "حسبك: مبتدأ، درهٌم: خرب، ُثمَّ إن العرب تدخل الباء، فيقولون: 
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الباء حرف جر زائد دخوله كعدمه، وحسبك مبتدأ، ودرهٌم خرب، فهذا تعريف 

 المبتدأ. 

ما قلنا قبل قليل، ( كهو االسم الُمسند إلى المبتدأوأما الخرب فقال عنه: )

المبتدأ واضح، كل اسٍم مجرد عن العوامل اللفظية، فإذا عرفت المبتدأ مباشرة 

اسأل نفسك أخرب عنه بماذا؟ الجواب: هو الخرب، ُأخرب عنه بماذا؟ يعني ماذا ُأسند 

الخبر إليه؟ الذي ُأسند إليه هو الخرب، لكن المالحظة يف قول األزهري رحمه اهلل )

( وكان األفضل أن يقول: الخرب هو الُمسنُد إلى سند إلى المبتدأهو االسم الم

المبتدأ، ألن الخرب كما سيذكر هو فيما بعد يأيت مفرد وغير مفرد، المفرد يعني به 

فون  االسم، وغير المفرد يعني به الجملة وشبه الُجملة؛ فلهذا النحويون ال يعرِّ

المبتدأ هو االسم، ألن المبتدأ نعم الخرب بذلك، ال يقولون: االسم، كما يقولون يف 

المبتدأ ال يكون إال اسًما، ال يكون فعاًل وال حرًفا وال جملًة وال شبه جملة، وإنما 

يقول عن الخرب: هو الجزء المسند إلى المبتدأ، أو الجزء الذي ُيتم فائدة المبتدأ، 

، نعم والخرب: الجزء المتم الفائدة؛ لكي يشمل االسم والجملة وشبه الجملة

 تفضل.    

 املتن

 (.والمبتدأ قسمان: ظاهٌر ومضمر)

 الشرح

-نعم؛ قلنا: إنَّ هذا التقسيم ال ُيراد به حقيقة التقسيم، وإنما يريد أن يقول 

: إنَّ المبتدأ كما سبق ال ُبدَّ أن يكون اسًما، وكل األسماء يمكن أن تقع -رحمه اهلل

 مبتدًأ ظاهرًة ومضمرًة. 
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 املتن

 (."زيٌد قائم"قسام: مفرٌد مذكٌر نحو: فالظاهر أ)

 الشرح

نعرب زيٌد مبتدٌأ مرفوٌع بماذا؟ يقولون: مرفوٌع باالبتداء وعالمة  "زيٌد قائمٌ "

رفعه الضمة، رافعه ما الذي يرفعه، ما الذي يرفع المبتدأ؟ يقولون: االبتداء، يعني 

فع المبتدأ؟ ألن العربي العربي لماذا يرفع المبتدأ، لماذا ال ينصبه أو يجره؟ لماذا ير

إذا أوقع االسم يف ابتداء الكالم يرفعه، هذا أمر معنوي، العربي من طبيعته وسليقته 

أنه إذا أوقع االسم يف ابتداء الُجملة يرفعه فهذا أمر معنوي، الذي يدفع العربي إلى 

وٌع الرفع هنا هو االبتداء، يعني وضع االسم يف ابتداء الُجملة، فتقول: مبتدٌأ مرف

باالبتداء وعالمة رفعه الضمة، وقائٌم خربٌ مرفوٌع بالمبتدأ على أرجح األقوال، ويف 

 المسألة خالف، لكن هذا الراجح أن الخرب مرفوع ٌ بالمبتدأ وعالمة رفعه الضمة. 

 املتن

الزيود "، وجمٌع مذكٌر مكسٌر نحو: "الزيدان قائمان"ومثنًى مذكٌر نحو: )

 (."قيام

 الشرح

 ذا يريد بالزيود؟ جمع زيد، نعم. الزيود، ما
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 املتن

هنٌد "، ومفرٌد مؤنٌث نحو: "الزيدون قائمون"وجمٌع مذكٌر سالٌم نحو: )

، وجمع تكسيرٍ مؤنٌث نحو: "الهندان قائمتان"، ومثنًى مؤنٌث نحو: "قائمة

والمضمر اثنا  "الهندات قائمات"، وجمع مؤنٍث سالٌم نحو: "الهنود قيام"

 (.عشر

 الشرح

أنا، ونحن، "ضمر اثنا عشر، ستلحظون أنه سيذكر الضمائر المنفصلة والم

ولم يذكر الضمائر المتصلة؛ ألن الضمائر المتصلة ال ُيتصور فيها أن  "وأنت، وهو

تأيت مبتدًأ وال خربًا، الضمير المتصل على اسمه متصل، فال يمكن أن يقع مبتدًأ؛ 

ُيتصور فيه أن يقع متصاًل، وال خربًا؛ ألن المبتدأ يف أول الكالم ليس قبله شيء، فال 

ألنه لو كان خربًا للمبتدأ التصل بالمبتدأ فلم يكن خربًا له، فلهذا الضمير المتصل 

ال يمكن أن يقع مبتدًأ وال خربًا، قد يقع فاعاًل أو نائب فاعل أو اسم كان وأخواهتا 

 كما قلنا من قبل، لكن ال يقع مبتدًأ وال خرًبا، نعم.

 املتن

 (."أنا قائمٌ "لمضمر اثنا عشر: متكلم وحده نحو: وا)

 الشرح

ُنعرب؟ أنا مبتدأ مرفوع أم يف محل رفع؟ عرفنا أنه يف محل رفع؛  "أنا قائمٌ "

ألنه مبني، المبني نقول: يف محل رفع ما نقول: مرفوع، أنا مبتدأ يف محل رفع مبني 

 على 
ٌ

الفتح؛ ألنَّ على السكون يف قوٍل ضعيف، لكن الجمهور على أنه مبني
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الضمير هنا مكون من الهمزة والنون، وأما األلف فهذه ألف يؤتى هبا عند الوقف 

فقط أنا، فإذا وصلت يجب أن ُتحذف، أنا قائٌم؛ فلهذا ال يعدوهنا من جسم 

 لكنها لغٌة قليلة.  "أنا قائمٌ "الضمير، وبعض العرب يلفظ هبا يف الوصل فيقول: 

 املتن

، والمخاطب "نحن قائمون"معظِّم نفَسه نحو:  ومتكلٌم ومعه غيره أو)

، ومثنى "أنِت قائمة"، والمخاطبة المؤنثة نحو: "أنت قائم"المذكر نحو: 

، وجمع المذكر المخاطب نحو: "أنتما قائمان أو قائمتان"المخاطب مطلًقا نحو: 

، والمفرد "أنتن قائمات"، وجمع اإلناث المخاطبات نحو: "أنتم قائمون"

، ومثنى الغائب "هي قائمة"، والمفردة الغائبة نحو: "هو قائم": الغائب نحو

هم "، وجمع الذكور الغائبين نحو: "هما قائمان أو قائمتان"مطلًقا نحو: 

 (."ُهنَّ قائمات"وجمع اإلناث الغائبات نحو:  "قائمون

 الشرح

هرة قال: إنَّ الضمائر المنفصلة كلها ُيمكن أن تقع مبتدًأ، كما أن األسماء الظا

 كلها يمكن أن تقع مبتدأ.

 املتن

والخبر قسمان: مفرٌد وغير مفرد؛ فالمفرد هنا: ما ليس جملًة وال شبهها، ولو )

 (.كان مثنًى أو مجموًعا، كما تقدم من األمثلة؛ فالخبر فيها كلها مفرد

 الشرح

ف لنا المفرد، فقال: ) والخبر قسمان: مفرٌد وغير مفرد(قال: )  فالمفرد هنا:ُيعرِّ
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المفرد هنا؛ ألن المفرد مصطلٌح نحوي قد ُيراد به أكثر  ما ليس جملًة وال شبهها(

من معنى، فالمعنى المشهور لُه يف ُكُتب النحو أنه خالف المثنى والجمع، فزيد 

مفرد وزيدان وزيدون ليسا مفردين مثنى وجمع، هذا هو المعنى المشهور يف كتب 

ع، وقد ُيراد به معنًى آخر، وهو أن ُيراد النحو، المفرد أي بخالف المثنى والجم

بالمفرد خالف الجملة وشبه الجملة كما هنا، فزيد مفرد وزيدان مفرد وزيدون 

مفرد ورجل مفرد ورجال مفرد على ذلك؛ ألنه ليس بجملة وال شبه جملة، لكن 

قام زيد هذا ليس مفرد، وزيٌد قائم ليس بمفرد، ويف البيت ليس بمفرد، وهناك أيًضا 

عنى ثالث للمفرد ُيستعمل يف بابين من أبواب النحو وهما: باب النداء، وباب ال م

النافية للجنس، وُيقصد بالمفرد حينئٍذ خالف المضاف والمضاف إليه، خالف 

يعني:  فالمفرد هنا(المضاف والشبيه بالمضاف، فلهذا نصَّ األزهري فقال: )

ولو كان مثنًى أو مجموًعا، هها، )المعنى المراد بالمفرد هنا ما ليس جملًة وال شب

قائم، وقائمان، "كل األمثلة السابقة الخرب فيها مفرد  كما تقدم من األمثلة(

 هذه أخباٌر مفردة، نعم وغير المفرد؟ "وقائمون، وقيام، وقائمة، وقائمات

 املتن

 وغير المفرد أربعة أشياء: )

مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ  فزيٌد  "زيٌد أبوُه قائمٌ "األول: الجملة االسمية نحو: 

ثاٍن، وقائم خبر المبتدأ الثاين، والمبتدأ الثاين وخبره خبر المبتدأ األول وهو زيد، 

 والرابط بين المبتدأ األول وخبره الهاء من أبوه. 

فزيٌد مبتدٌأ، وقعد أخوه فعٌل  "زيٌد قعد أخوه"الثاين: الجملة الفعلية نحو: 

 (.الهاء من أخوهوفاعل خبر زيد، والرابط بينهما 



 

 144 
 النحو يفاألزهرية 

 

e 

g h 

f  

 الشرح

نعم؛ إًذا فاألول والثاين من الخرب غير المفرد الجملة سواٌء كانت جملًة اسمية، 

أو كانت جملًة فعلية، فلو أردنا أن نمثل بمثاٍل واحد وهو زيد نجعله مبتدًأ فنقول: 

سمية، جعلنا خربه جملًة ا "زيٌد أبوه قائمٌ "جعلنا خربه مفرًدا، فإذا قلنا:  "زيٌد قائمٌ "

جعلنا الخرب جملًة فعلية؛ ألن الخرب هو الُمسنُد إلى  "زيٌد قام أبوه"فإن قلنا: 

 "زيٌد قام أبوه"أخربُت عن زيد بأنه قائم، وإذا قلُت:  "زيٌد قائم"المبتدأ، فإذا قلُت: 

فقد أخربُت عن زيٍد  "زيٌد أبوه قائم"فقد أخربُت عن زيٍد بأنه قام أبوه، وإذا قلُت: 

 ه قائم، فالخرب هو الُمسند إليه أًيا كان مفرًدا أو جملًة كما رأيتم. بأنه أبو

 املتن

فزيد مبتدٌأ وعندك ظرف مكان متعلق  "زيٌد عندك"الثالث: الظرف نحو: )

، وذلك المحذوف خبر المبتدأ.   بمحذوف وجوًبا تقديره مستقرٌّ أو استقرَّ

مبتدأ ويف الدار جاٌر  فزيٌد  "زيٌد يف الدار"الرابع: الجار والمجرور نحو: 

، وذلك المحذوف خبر  ومجرور متعلق بمحذوٍف وجوًبا تقديره مستقٌر أو استقرَّ

 (.المبتدأ

 الشرح

نعم؛ إًذا فالثالث والرابع من الخرب غير المفرد شبه الُجملة، وشبه الجملة كما 

 تعرفون ُيراد هبا الجار والمجرور، وُيراد هبا ظرف الزمان وظرف المكان، فهذه

فقد أخربنا عن زيٍد بأنُه  "زيٌد يف الدار"شبه ُجملة، وتقع يف الظاهر خربًا، فإذا قلُت: 

يف الدار، فزيٌد مبتدأ، ويف حرف جر ليست خرًبا، والدار اسم مجروٌر بـ يف ليست 

خربًا، فأين الخرب؟ يف حرف جر، والدار اسم مجرور، أين الخرب؟ هذه شبه ُجملة 
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ه الجملة؟ يقول: ال؛ الخرب إذا وقع الخرب يف الظاهر شبه ليست جملة، هل الخرب شب

ر بنحو مستقر أو كائن أو  ُجملة، فإن الخرب يف الحقيقة كوٌن عاٌم محذوف، ُيقدَّ

ر بكلمة تدل على مطلق الوجود، تدل على أنه  حاصل، أو موجود.. يعني ُيقدَّ

، هذه موجود دون بيان لهيئته الخاصة، كيف موجود، على أي صورة موجود

 يسموهنا كون خاص. 

يعني لو أنك أردت أن ُتبيِّن أنه جالس يف البيت، كنت تقول عن زيٍد ماذا؟ 

تقول: زيٌد ما باله؟ جالٌس يف البيت، هل يصح أن تقول لي وأنت تريد هذا المعنى، 

زيٌد "؟ ال يصح، يجب أن تقول ماذا؟ "زيٌد يف البيت"هل يصح أن تقول لي: 

ا ما الذي يف البيت؟ زيد أم جلوسه؟ جلوس زيد، الذي حدث إذً  "جالٌس يف البيت

يف البيت جلوس زيد، فزيد مبتدأ وجالٌس خرب، ويف البيت جاٌر ومجرور متعلق 

 بجالس، الذي يف البيت الجلوس، جلوس زيد. 

فإذا أردَت أن تخربين أن زيًدا هذا موجود يف البيت، لكن ال تريد أن تبين لي 

ة الخاصة له، يعني جالس على أي هيئة، هو نائم هو مستيقظ الهيئة الخاصة، الصف

أو جالس أو نائم أو مضروب أو ُمكرم، تريد فقط أن تبين لي أنه موجود يف البيت، 

زيٌد يف "هذا يسمونه الكون العام يعني مطلق الوجود، حينئٍذ ماذا تقول؟ تقول: 

يجب حذفه، ما يجوز تريد زيٌد موجوٌد يف البيت، إال أن الكون العام  "البيت

التصريح به، التصريح به عي وخطأ يف الكالم، كذا كالم العرب، وهذا يدلُّ عليه 

فزيد هو القائم، والقائم هو زيد،  "زيٌد قائمٌ "العقل لو تأملتم، فأنت اآلن إذا قلَت: 

 فزيٌد هو الذي قام أبوه، والذي قام أبوه هو زيد، فالمبتدأ "زيٌد قام أبوه"وإذا قلَت: 

 هو الخرب، فلهذا يصح اإلخبار. 

يف البيت ظرفية البيت ما ظرفية البيت؟ ظرفيته!  "زيٌد يف البيت"فإذا قلت: 
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يعني هواؤه خالؤه، هذه الظرفية، ظرفية البيت خالؤه هواؤه، هل زيد هو ظرفية 

البيت؟ هو خالؤه وهواؤه؟ طبًعا ليس هو، العربي ال يقصد ذلك، ال يقول: زيد هو 

يت، وإنما يريد أن يقول: زيٌد موجوٌد يف فضاء البيت ويف خالء البيت، ال خالء الب

شك أن هذا هو المعنى، يقول: زيٌد موجوٌد يف هذا الخالء يف هذا المكان، وال يريد 

أن يقول: زيٌد هو هذا المكان وهذا الخالء، إالَّ أن وجوب الحذف، أن الحذف 

زيٌد يف البيت، زيٌد يف المسجد، "ل: هذا واجب دائًما واجب واجب، ال بد أن نقو

صار الذي ال ينتبه للمعنى يظن أن الكالم على  "زيٌد يف العمل، زيٌد يف الشارع

يعني  "زيد يف المسجد"الحقيقة، أن زيًدا بالفعل هو يف المسجد؛ ألن العربي يفهم 

موجود يف المسجد، ليس زيد هو خالء المسجد؛ فلهذا يجب أن تقدر الخرب 

ا مقدًرا بكوٍن عام محذوف، يعني زيٌد مستقٌر يف البيت أو موجوٌد يف البيت، محذوفً 

 كما قدر األزهري، تقدر مستقٌر اسم أو استقرَّ فعل الذي تشاء. 

زيٌد "وكذلك لو جعلَت الخرب ظرًفا، والظرف شبه ُجملة، لو قلَت مثاًل: 

ك، هل تريد أن عندك المكان الذي عندك، هذا عندك هو المكان الذي عند "عندكَ 

تخرب أن زيًدا هو هذا المكان الذي عندك؟ ال تريد ذلك؛ وإنما تريد أن تقول: زيٌد 

موجوٌد يف هذا المكان، كائٌن مستقٌر يف هذا المكان؛ إًذا فالخرب كوٌن عاٌم محذوف، 

السفر "تقدره بنحو مستقر أو كائن أو موجود أو نحو ذلك، ومثل ذلك أن تقول: 

 يعني العيد كائٌن غًدا.. وهكذا.  "لعيد غًدااليوم، وتقول: ا

زيٌد قائم، أو "فالخالصة اآلن: أنَّ الخرب قد يكون اسًما مفرًدا؛ كقولك: 

، وقد يكون جملًة اسمية أو فعلية كقولك: "الزيدان قائمان، أو الزيدون قائمون

زيٌد يف ": ، وقد يكون يف الظاهر شبه ُجملة كقولك"زيٌد قام أبوه، أو زيٌد أبوه قائم"

 . "البيت، أو زيٌد عندك
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أخربنا عن زيٍد بأنه قام، الخرب  "زيٌد قام"فإن قال قائل: ما نوع الخرب يف قولنا: 

قام هل هو مفرد أم جملة أم شبه جملة؟ فالجواب: أنَّ الخرب ُجملة مكونة من فعل 

الفاعل ومن فاعل مسترت يف الفعل أي هو، والجملة الفعلية من الفعل و "قام"ظاهر 

المسترت خرب المبتدأ، هذا ما ذكره الشيخ خالد رحمه اهلل تعالى يف المرفوع الثالث 

 والرابع المبتدأ وخربه. 

 نعلق على أمرين فقط يف هذا الباب، باب المبتدأ وباب الخبر: 

: يتعلق بتقديم الخرب على المبتدأ؛ فال ُبدَّ أن يتنبَّه الطالب ويعلم أن األول

ف  الخرب يجوز أن يتقدم على المبتدأ، ما لم يمنع من ذلك مانع، وهذا من تصرُّ

مبتدأ وخرب، يجوز أن تقول:  "زيٌد قائمٌ "العرب يف كالمها، فأنت إذا قلَت مثاًل: 

مبتدأ  "زيٌد يف البيت"فيكون خرب مقدم ومبتدأ مؤخر، وإذا قلَت:  "قائٌم زيدٌ "

تقدم فيه الخرب، ما أكثر مسألة ، وأكثر ما ي"يف البيت زيد"وخرب، يجوز أن تقول: 

يتقدم فيها الخرب يف كالم العرب؟ إذا كان الخرب شبه ُجملة، وقبل قليل رأينا أن 

الخرب قد يأيت يف الظاهر شبه جملة، وإذا كان الخرب يف الظاهر شبه جملة، فإن تقدمه 

ل يف المسجد محمد، ويف البيت زيد، ويف العم"على المبتدأ كثيٌر جًدا؛ كقولك: 

فإن تقديم  "يف البيت رجل".. وهكذا، فإن كان المبتدأ حينئٍذ نكرة كقولك: "أخي

يف البيت رجل، وتقول: يف المسألة نظر، "الخرب شبه الجملة واجب، تقول: 

وتقول: للمسألة بحٌث آخر، وتقول: يف المسجد مصلون، وللمسجد إمام، 

فتقدم  "للعلم رجاٌل "ل: ال هذه أهله معرفة، تقو "وللمسجد أبواب، وللعلم أهله

 الخرب هنا واجب، فهذا أسلوب كثير نلفت النظر إليه. 

: هو حذف المبتدأ؛ فإنَّ المبتدأ قد المسألة الثانية التي تتعلق بالمبتدأ والخبر

ُيحذف والخرب قد ُيحذف، يهمنا من تلك المواضع موضٌع واحد لكثرته الكاثرة 
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ذف المبتدأ يف العناوين وما يف ُحكمها، ووقوع اللبس أحياًنا فيه، وهو: كثرة ح

العناوين وما يف حكمها يكثر فيها حذف المبتدأ، العناوين يعني مثل عناوين 

الكتب، عناوين األبواب والفصول، عناوين المقاالت وما يف حكمها مثل 

اإلعالنات واللوحات، لوحات المحالت والمساجد والمدارس والجامعات.. 

 إلى آخره. 

مثاًل: األخبار، تخرج لك لوحة على الشاشة األخبار، أنت تفهم فإذا قلت 

فهًما كاماًل، إًذا فمعنى ذلك أن هذا جملة هذا كالم؛ ألن ال ُيفهم الفهم التام إال 

ل هذه العبارة بما يجعلها ُجملة، فنقدم  الجملة إال الكالم كما عرفنا، فال ُبدَّ أن ُتكمِّ

كدة لوحة مكتوب عليها األخبار يعني هذه مثاًل هذه األخبار، عندما يخرجون 

األخبار، فهذه مبتدأ محذوف للعلم به واألخبار خرب، وعندما تجد لوحة صغيرة 

مثاًل مكتوب عليها المسبح، يعني هذا المسبح أو جامع الراجحي الذي ُيكتب يف 

اللوحة جامع الراجحي، فجامع مضاف والراجحي مضاف إليه، فهذه ليست 

مبتدأ وخرب وفعل وفاعل، فالتقدير: هذا جامع الراجحي، جامعة  ُجملة، الجملة

اإلمام، هذه جامعة اإلمام، مدرسة اإلمام مسلم هذه مدرسة اإلمام مسلم.. 

وهكذا، تجد كتاًبا مثاًل المقدمة األزهرية، هذا المكتوب على الكتاب، المقدمة 

للعلم به مع السالمة،  األزهرية، يعني هذا كتاُب المقدمة األزهرية، حذفنا المبتدأ

وأين خرب المبتدأ المحذوف؟ كتاُب، كتاب المقدمة، كتاب خرب مرفوع وهو 

مضاف، والمقدمة مضاف إليه مجرور، ثم حذفنا الخرب كتاب؛ ألن هذا معروف أنه 

كتاب ليس سيارة وال قلم، وحذفنا الخرب ألنه معلوم، وإذا حذفت المضاف ما 

المضاف إليه، فقام المضاف إليه مقام المضاف الذي يقوم مقامه ويأخذ حكمه؟ 

 وأخذ حكمه. 

فلهذا كيف نضبطها؟ المقدمِة أو المقدمُة؟ المقدمُة األزهريُة، ونقول يف 
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إعراهبا: خرب، هذا خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة، ألنه أخذ حكم الخرب 

 المحذوف، والتقدير األول: هذا كتاب المقدمة. 

يعني هذا كتاب زاد المعاد، مثاًل  "زاد المعاد"وكذلك يف بقية الُكُتب 

ما اإلعراب؟ هذا كتاب الصالة،  "كتاب الصالة"نقول مثاًل:  "األبواب والفصول"

ُحذف المبتدأ، وأنت تقرأ ثم تقول: فصٌل ويجوز كذا وكذا، ما إعراب فصٌل؟ هذا 

 . فصٌل خربٌ لمبتدأ معروف، فهذا أمر تكثر الحاجة إليه فلهذا نبهنا إليه

 نعم، اآلن سننتقل إلى الباب الخامس من أبواب المرفوعات، تفضل. 

 الجملة االسمية املنسوخة

 املتن

اعلم أن كان وأخواتها ترفع االسم وتنصب الخبر وهي ثالثة عشر فعاًل: كان، )

وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وصار، وليس، وما زال، وما فتئ، وما 

 (.برح، وما انفك، وما دام

 الشرح

نعم؛ بعد أن انتهى من الكالم على المبتدأ والخرب وهما الصورة األصلية 

البسيطة للجملة االسمية، أي: الجملة االسمية غير المنسوخة كما شرحنا ذلك 

باألمس، ابتدأ اآلن بالكالم على الجملة االسمية المنسوخة، والجملة االسمية 

باهبا، أو ُتنسخ بإنَّ وأخواهتا، وسيأيت المنسوخة إما أن ُتنسخ بكان وأخواهتا وهذا 

بعد ذلك باهبا، أو ُتنسخ بظننُت وأخواهتا، وهو الباب الذي يلي باب كان وإن؛ 

 فلهذا كان الرتتيب حينئٍذ ترتيًبا منطقًيا. 
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( اعلم أن كان وأخواتها ترفع االسم وتنصب الخبر وهي ثالثة عشر فعاًل قال: )

( معنى ذلك أن كلمات هذا الباب فعاًل ) عدده ثالثة عشر ماشي واضح، قال:

أفعال، ليست أسماًء وال حروًفا، فإذا كانت أفعااًل كان يكون ُكن؛ هذه أفعال، كان 

ماٍض، ويكون مضارع، وُكن أمر، طيب فإذا عرفنا أهنا أفعال، فإهنا يف نفسها كيف 

، فكان نعرهبا؟ نعرهبا إعراب أفعال، هي نفسها يف نفسها نعرهبا إعراب األفعال

نعرهبا كالفعل الماضي مثل دخل وخرج وجلس، ويكون نعرهبا كالفعل المضارع 

مثل يجلس ويذهب، وُكن نعرهبا فعل مثل فعل األمر مثل اذهب واجلس، إالَّ أنك 

 تزيد يف إعراهبا قولك: فعٌل ناقص، أو فعٌل ناسخ. 

 "دخل، وجلس، وقام، وجلس، وانطلق، واستخرج"يعني تقول يف إعراب 

لها إعراهبا واحد فعٌل ماٍض مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب؛ ألن ك

الماضي كما قلنا من قبل ال تدخله األحكام اإلعرابية، وإعراهبا ثابت، كذلك يف 

تقول فيها نفس اإلعراب: فعٌل ماٍض  "كان، وأصبح، وظل، وبات، وصار.. إلخ"

تقول: فعٌل ماٍض ناسخ، أو  ال محل له من اإلعراب مبني على الفتح، لكن تزيد

 على الفتح، وكذلك يف ُكن تقول 
ٌ

فعٌل ماٍض ناقص ال محل له من اإلعراب مبني

: فعل أمر مبني على السكون ال محل له من "اذهب واجلس"فيه كما تقول يف 

فعُل أمٍر ناسخ مبني على السكون ال محل له من اإلعراب،  "ُكن"اإلعراب، 

ك فعٌل مضارع مرفوع إن لم يسبق بناصب ، ويكون؟ كذل"أصبح"وكذلك 

أوجازم، فعٌل مضارع منصوب إن سبق بناصب، فعٌل مضارع مجزوم إن ُسبق 

ا إعراب ما بعدها  بجازم، كما ُتعرب الفعل المضارع، فهذا إعراهبا يف نفسها، أمَّ

 ( تفضل. إنها ترفع االسم وتنصب الخبرفقال: )
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 املتن

ما يعمل بال شرٍط وهو ثمانيٌة من كان إلى  وهذه األفعال على ثالثة أقسام:)

ليس، وما ُيشترط فيه نفٌي أو شبهه وهو زال وفتئ وانفك وبرح، وما يشترط فيه 

 (.تقدم ما المصدرية الظرفية، وهو دام خاصة

 الشرح

نعم، هذه أمور ال ُبدَّ لها من حفظ، ثمانية من كان إلى ليس تعمل بال شرط، 

رب بال شرط، وزال وأخواهتا، زال وفتئ وانفك يعني ترفع االسم وتنصب الخ

وبرح، ال ُبدَّ أن ُتسبق بنفي أو شبه النفي، وشبه النفي هو النهي واالستفهام 

والدعاء، إذا ُسبقت بنفٍي أو شبهه فإهنا تعمل هذا العمل، ترفع االسم وتنصب 

؟ ال الخرب، طيب فإذا لم ُتسبق بنفٍي وال شبهه تدخل يف هذا الباب أو ال تدخل

تدخل، يعني تبقى كبقية األفعال، مثل: ذهب، ودخل، وخرج، ونجح، فعاًل تاًما 

ترفع فاعاًل، وال تدخل هنا يف هذا الباب، ترفع اسًما وتنصب خربًا، يعني لو قلَت 

فعل وفاعل، ألهنا ما ُسبقت بنفي أو شبهه، لو قلَت مثاًل:  "انفك الحبُل "مثاًل: 

بقت بنفي أو شبهه، ال ُبدَّ أن ُتسبق بنفي أو شبهه، فعل وفاعل ما ُس  "زال الهمُ "

ما زال محمٌد مريًضا، ما فتئ محمٌد مريًضا، ما برح محمٌد مريًضا، ما فتئ "تقول: 

كل األربعة هذه بمعنى واحد كلها ما زال وما فتئ وما برح وما  "محمٌد مريًضا

ى زال الشيء؟ انفك كلها بمعنى واحد وهو زال بمعنى الزوال، زال عارفين معن

زال الشيء يعني هذا إثبات له وال نفي له؟ إن قلت زال الشيء زال الهم، هذا 

 
ٌ

إثبات أو نفي له؟ نفي، فلهذا ال ُبدَّ من دخول نفٍي عليه، فإذا قلت: ما زال؛ فنفي

دخل على نفي، فالنتيجة؟ إثبات، ال ُبدَّ من دخول النفي لكي يحصل اإلثبات، 

إًذا تثبت أنه مريض أو تنفي؟ تثبت، فلكي  "ل محمٌد مريًضاما زا"فأنت إذا قلَت: 
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تثبت ال بد أن تدخل على زال وأخواهتا نايف؛ لكي ينقلب معناها من النفي إلى 

 اإلثبات. 

 املتن

فكان فعٌل ماٍض ناقٌص ترفع االسم وتنصب  "كان زيٌد قائما"مثال كان )

 (.نصوبالخبر، وزيٌد اسمها وهو مرفوع وقائًما خبرها وهو م

 الشرح

نعم، أعرب لنا إعراًبا كاماًل أو شبه كامل، كان: فعٌل ماٍض ناقص، ترفع االسم 

وتنصب الخرب ال محل لها من اإلعراب مبنيٌة على الفتح، زيٌد: اسم كان مرفوٌع 

 بكان وعالمة رفعه الضمة، قائًما: خرب كان منصوٌب بكان، وعالمة نصبه الفتحة. 

 املتن

أمسى زيًدا فقيًها وأصبح عمٌرو َوِرًعا، "باقيها، تقول: وكذلك القول يف )

وأضحى محمٌد متعبًدا، وظل بكٌر ساهًرا، وبات أخوك نائًما، وصار السعر 

رخيًصا، وليس الزمان منصًفا، وما زال الرسول صادًقا، وما فتئ العبد خاضًعا، وما 

ام زيٌد متردًدا انفك الفقيه مجتهًدا، وما برح صاحبك متبسًما، وال أصحبك ما د

 ."إليك

ويف  "يكون زيٌد قائًما"وكذلك القول فيما تصرف منها فتقول يف مضارع كان 

ويف اسم المفعول:  "كائٌن زيٌد قائًما"، ويف اسم الفاعل: "ُكن قائًما"األمر: 

فُحِذَف االسُم وُأنيب عنه الخبر فارتفع ارتفاعه، ويف المصدر:  "مكوٌن قائمٌ "

 (.وقس على ذلك ما تصرف من أخواتها "قائًما عجبت من كون زيدٍ "
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 الشرح

هذا إعرابه واضح،  ("يكون زيٌد قائًما"فتقول يف مضارع كان نعم؛ يقول: )

نعرب ُكن: فعل أمٍر ناسخ مبني على السكون ال محل له  ("ُكن قائًما"ويف األمر: )

 ا منصوب.من اإلعراب، أين اسمه؟ مسترتٌ فيه وجوًبا، ُكن أنت، والخرب: قائمً 

 "هل كائٌن زيٌد قائًما؟"كأن تقول:  ("كائٌن زيٌد قائًما"ويف اسم الفاعل: )

 فكائن اسم فاعل يعمل عمل فعله، فزيٌد اسم كائٌن وقائًما خرب كائٌن. 

أواًل هناك خالف  "هل مكوٌن قائٌم؟" ("مكوٌن قائمٌ "ويف اسم المفعول: )

ن، هل ُيبنى اسم المفعول من كان أو قوي بين النحويين يف بناء اسم المفعول من كا

 "أمكوٌن قائمٌ "ال؟ خالف، والجمهور على الجواز؛ فعلى مذهبهم يأيت هذا المثال 

فاإلعراب حينئٍذ كيف يكون مكون؟ مكون هذا اسم مفعول، واسم المفعول كما 

عرفنا من قبل وقلنا ماذا يطلب فاعاًل أم نائب فاعل؟ نائب فاعل، ففي األصل كائٌن 

قائًما، زيٌد هذا مرفوع كائن على أنه اسمه، وقائًما منصوب كائن على أنه  زيدٌ 

الخرب، طيب فإذا بنيت للمجهول، المجهول يقوم على أنك تحذف المرفوع وهو 

زيد، ثم تأيت بالمنصوب وتقيمه مقام المرفوع وتعطيه إعرابه، فلهذا حذفنا زيٌد 

؛ فلهذا قال "أمكوٌن قائمٌ "وقلنا: وأتينا بقائًما ووضعناها مكان زيد ورفعناها، 

 وُأنيب عنه الخبر فارتفع ارتفاعه(اللي هو اسم كائن، ) فحذف االسم(األزهري: )

فعلى ذلك نقول يف قائٌم أنه نائب عن ماذا؟ عن اسم كان، وقلنا: هذا ال يجوز إال 

 على مذهب الجمهور. 

من: حرف جر، عجبُت: فعٌل وفاعل،  ("وعجبُت من كون زيٍد قائًما"قال: )

هذا مصدر، والمصدر يعمل عمل  "من كون زيٍد قائًما"كون: اسم مجرور بمن، 

فعله، أين اسم الكون وخرب الكون؟ خرب الكون قائًما منصوب وعالمة نصبه 
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الفتحة واضح، لكن أين اسم الكون؟ ال شكَّ أنُه زيد، لكن اسم الكون هنا مرفوع 

مرفوع، ومجرور اللفظ باإلضافة، أو مجرور؟ مرفوع المحل؛ ألن اسم كان 

وقس على فنقول: زيٍد اسم، الكون مرفوع محاًل مجرور لفًظا باإلضافة، قال: )

 (. ذلك ما تصرف من أخواتها

نعم؛ فهذا الباب هو الباب الخامس من أبواب المرفوعات، يظهر أن الوقت 

اب السادس، لن يسعفنا بقراءة الباب السادس، وأنا أتمنى أن ننتهي اليوم من الب

باب خرب إن وأخواهتا، وباب تتميم النواسخ، ثم نأخذ بعد ذلك من التوابع ولو 

تابًعا واحًدا وهو النعت، لكننا سنتمكن إن شاء اهلل يف األسبوع القادم من إهناء 

 األزهرية بعون اهلل وتوفيقه. 

  --(( 01:21:21 -كلمة غير مفهومة @)) -- الطالب:

هل يعمل عمل فعله أم ال؟ هناك باب يف النحو اسمه يقول: المصدر  الشيخ:

األسماء العاملة عمل فعلها، وهي: اسم الفاعل، وصيغ المبالغة، والصفة 

المشبهة، واسم التفضيل، واسم المفعول، والمصدر واسم الفعل؛ هذه سبعة قد 

تعمل عمل فعلها بشروط، يرخصها أهنا إذا قامت مقام فعلها تعمل، يعني إذا صح 

تحذفها وتضع مكاهنا الفعل عملت، مع شروط وتفصيل موجود يف النحو، واهلل  أن

 أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

بعون اهلل وتوفيقه  وأصحابه أجمعين أما بعد؛ فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

نستكمل الدرس الثالث من دروس شروح األزهرية، لخالٍد األزهري رحمه اهلل 

تعالى، وكنا قد توقفنا عند الباب السادس من أبواب المرفوعات، وهو باب خرب 

 إنَّ وأخواهتا. 

 املتن

 ،بسم اهلل، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل

 : -عالى وإياهرحمنا اهلل ت-قال المصنف 

 )الباب السادس: باب خرب إنَّ وأخواتها

اعلم أنَّ إنَّ وأخواتها تنصب االسم وترفع الخبر، وهي ستة أحرف: إنَّ 

 (.المكسورة، وأنَّ المفتوحة، وكأنَّ ولكنَّ المشددات، وليت ولعل المفتوحات

 الشرح

أنَّ ولكنَّ وكأنَّ إًذا فهذا الباب يشتمُل على ستة أحرف كما قال، فهي ستة: إنَّ و

 المختومات بالنون المشددة، وليت ولعل. 

( إًذا فهذه األلفاظ أحرف ليست أسماًء وال أفعااًل، وهذا يفيدنا أحرفقال: )

يف معرفة كيفية إعراهبا يف نفسها، كيف نعرب إنَّ وأنَّ وليت ولكنَّ وكأنَّ ولعل؟ 

اإلعراب، ال رفع وال  نعرهبا إعراب الحروف، وسبق أن الحروف ال محل لها من

نصب وال جر وال جزم، ولهذا إعراهبا دائًما ثابت ما يتغير إنَّ إعراهبا دائًما حرف 
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 على الفتح ال محل له من اإلعراب، 
ٌ

توكيد ينصب االسم ويرفع الخرب مبني

 على الفتح ال محل 
ٌ

، وكأنَّ حرف تشبيٍه ينصب اسمه ويرفع خربه مبني وكذلك أنَّ

 على الفتح له من اإلعراب، 
ٌ

ولكنَّ حرف استدراك ينصب اسمه ويرفع خربه ومبني

ال محل له من اإلعراب، وليَت حرف تمٍن.. إلى آخره، ولعل حرف ترٍج أو 

إشفاق.. إلى آخره، فالحروف إعراهبا ثابت ال يتغير، أما الذي بعدها فكما قال: 

 ( تفضل. تنصب اسمها وترفع خبرها)

 املتن

فكأن حرف  "، وبلغني أنَّ زيًدا قائٌم، وكأنَّ زيًدا أسٌد إن زيًدا قائمٌ "تقول: )

 (.تشبيٍه ونصب، وزيًدا اسمها، وأسٌد خبرها

 الشرح

فكأن حرف تشبيٍه ونصب، حرف تشبيه هذا بياٌن  "كأنَّ زيًدا أسدٌ "نعم؛ قال: 

( ونصبلماذا؟ لمعناها، ونصب هذا بياٌن لماذا؟ لعملها، ومع ذلك فإن قوله: )

فلهذا كثيٌر من المحققين ال يستحبون هذا اإلعراب، ال يستحبون أن ليس بدقيق، 

تقول يف إنَّ وأخواهتا إهنا حروف نصب، وإنما هي تنصب اسمها وترفع خربها 

وليست حروف نصب، وليست حروف رفع، حروف النصب: أن، ولن، وكي، إًذا 

هذه حروف نصب صح، لكن إنَّ وأخواهتا ليست بحروف نصب، وإنما تنصب 

اسمها وترفع خربها، ومن تساهل كاألزهري فقال: حروف نصب، فإنما أراد 

العمل الذي تخالف فيه األصل المبتدأ والخرب، فهي تخالفه يف نصب المبتدأ، وأما 

الخرب فيبقى مرفوًعا، فلهذا أحب لكم أن تعتادوا دائًما على الكالم الدقيق 

: حرف توكيد ينصب اسمه  ويرفع خربه، وكذلك كأنَّ الصحيح، فتقولون يف إنَّ

حرف تشبيٍه ينصب اسمه ويرفع خربه، وهو اختصر اإلعراب كما ترون، 
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 على الفتح ال محل 
ٌ

واإلعراب كاماًل: حرف تشبيٍه ينصب اسمه ويرفع خربه مبني

له من اإلعراب، وزيًدا: اسم كأنَّ منصوٌب بماذا؟ بكأن وعالمة نصبه الفتحة، 

 نَّ وعالمة رفعه الضمة، وكذلك الباقي، نعم.وأسٌد: خرب كأنَّ مرفوٌع بكأ

 املتن

فلكن حرف استدراك، وزيًدا اسمها وجالٌس  "قام الناس لكنَّ زيًدا جالٌس ")

فليت حرف تمٍن والحبيب اسمها وقادٌم خبرها،  "وليت الحبيب قادمٌ "خبرها، 

 (.فلعل حرف ترٍج واهلل اسمها وراحٌم خبرها "ولعل اهلل راحمٌ "

 الشرح

فلعل قال: ) "لعل اهلل راحمٌ "ذا واضح، لكن يف إعرابه للمثال األخير، نعم ه

( يف هذه العبارة استكراه، فلهذا ال يقول النحويون ذلك، ال حرف ترٍج، واهلل اسمها

يقول: اهلل اسم لعل، مع اتفاقهم على ما ذكرناه يف أول الشرح بالكالم على تعريف 

يتعامل مع الكالم، يتعامل مع الكلمات ال الكالم، عندما قلنا: إنما النحو إنما 

يتعامل مع الذوات، فكالمه على ذلك صحيح، فإذا قال: اهلل اسم لعل، يعني هذه 

الكلمة، يعني هذه الكلمة اسم لعل، وال يعني بـ اهلل معناها ذو الجالل واإلكرام عزَّ 

ظاهر ليس وجل، ومع ذلك يستكره النحويون ذلك مع لفظ الجاللة؛ ألنَّ المعنى ال

بحسن، فضاًل أن يسمعها غير عالم بالمقصود فيسيء الظن؛ فلهذا تجدهم 

يقولون: لفظ الجاللة، هذا فقط من باب التعظيم واالحرتام، وإال فإنه ال يخالف 

وأنا أحب "اهلل فاعل،  "نصر اهلل المسلمين"كالم النحويين، يعني لو قال مثاًل: 

لفظ جاللة مجرور، فهذا ال إشكال  "دعاء اهلل أحب"اهلل مفعوٌل بِه، ومثاًل  "اهلل

فيه، إذا عرفنا أن المراد الكالم على األلفاظ على الكلمات نفس الكلمة، الكلمة 

نفسها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة وال ُيراد هبا المسميات، لكن من باب فقط 
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ًما، يقول: التعظيم واالحرتام، إذا جاءوا إلى لفظ الجاللة أو إلى أسماء اهلل عمو

لفظ الجاللة اسم لعل، لفظ الجاللة مفعول به، لفظ الجاللة اسم مجرور.. 

 وهكذا.

ويف آخرها عقد  "كفاية الغالم"قال اآلثاري يف ألفيته له ألفية يف النحو سماها 

 فصاًل سماه فصٌل يف األدب، يعني أدب النحوي والمعرب، يقول: 

 ٌب على التعظيمتقول منصو   اهلل يف التعليم  ويف سألُت 

يعني: تقول: لفظ الجاللة منصوب على التعظيم، ما تقول: مفعول به، فهذا 

  كله من باب األدب واالحرتام، نعم.

 املتن

 )باب: تتميم النواسخ وهو ظننت وأخواتها(.

 الشرح

( جعل هذا الباب من التتميم باب: تتميم النواسخ وهو: ظننت وأخواتهانعم، )

يس باًبا داخاًل يف المرفوعات؛ ألنه ليس فيه مرفوع، فظننت للنواسخ، أي: أنه ل

وأخواهتا كما تعرفون تنصب المبتدأ مفعواًل به أواًل، وتنصب الخرب مفعواًل به ثانًيا 

فليس فيها مرفوع، فإذا كان ليس فيها مرفوع، فلماذا أدخلها يف أبواب المرفوعات 

رفوع، لكن ذكرها فقط بعد وهو اآلن يتكلم يف أبواب المرفوعات؟ ما فيها م

النواسخ من باب تتميم النواسخ، لما ذكرناه من قبل من أن الجملة االسمية إما أن 

تكون أصلية بسيطة غير منسوخة، غير مسبوقة بناسخ وهذه المبتدأ والخرب، ثم ذكر 

بعدها الجملة االسمية المنسوخة بصورها الثالث فذكر المنسوخة بكان وأخواهتا، 

وهو: بإن وأخواهتا، ثم اآلن ذكر المنسوخة بظننُت وأخواهتا، قال: ) والمنسوخة
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 . "ظننُت زيًدا قائًما"( تقول: ظننُت وأخواتها

 املتن

 (.فظننُت فعٌل وفاعل، وزيًدا مفعوٌل أول، وقائًما مفعوٌل ثانٍ )

 الشرح

اعلم أن كان وأخواتها ترفع االسم نعم، لماذا قال يف كان وأخواهتا قال: )

اعلم أنَّ إنَّ ( قال: كان ما قال: كنت، ويف إن وأخواهتا قال: )الخبر وتنصب

( ما قال: إين أو إنََّك؛ فعندما جاء إلى هذا وأخواتها تنصب االسم وترفع الخبر

( ما قال: ظنَّ وأخواهتا، ماذا يقصد بذلك؟ وهو ظننُت وأخواتهاالباب، قال: )

وأخواهتا، هذه األفعال ال تنصب  يشرتط يعني يشير إلى أن هذا الباب، باب ظننت

الجملة االسمية، ال تدخل على الجملة االسمية حتى تستويف فاعلها، يقول: ال بد 

أن يأيت هذا الفعل ظن مع فاعله أًيا كان، ُثمَّ بعد ذلك تدخل على الجملة االسمية 

أيت أدخل شيًئا من أفعال هذا الباب، ال بد أن ت "محمٌد كريمٌ "المنسوخة، كقولنا: 

فظننُت: فعٌل  "ظننُت محمًدا كريًما، ظنَّ زيٌد محمًدا كريًما"بالفعل وفاعله فتقول: 

وفاعل، ومحمًدا كريًما مفعواًل أول ومفعوٌل ثاٍن، فلهذا تجد بعضهم يقول: 

ظننُت، ولو قال: باب ظن وأخواهتا الستقام ذلك، ُثمَّ ُينبِّه على أنَُّه ال ُبدَّ لها من 

 فاعل. 



 

 160 
 النحو يفاألزهرية 

 

e 

g h 

f  

 املتن

حسبت َعْمًرا مقيًما، وزعمُت راشًدا صادًقا، وِخلت الهالل "وكذا القول يف )

الئًحا، وعلمت المستشار ناصًحا، ورأيُت الجود محبوًبا، ووجدت الصدق 

 (."منجًيا.. وما أشبه ذلك

 الشرح

ظنَّ وحِسب، وزعم وخال، وعلِم "نعم؛ ذكر يف هذا الباب سبعة أفعال، وهي: 

( يريد أنَّ هذا الباب لُه وما أشبه ذلكيف آخر الباب: ) لكنه قال "ورأى، ووجد

أفعال أخرى لم يذكرها، نعم هناك أفعال كثيرة منها أفعال قلوب، ومنها أفعال 

تصير تدخل يف هذا الباب، والذي أحب أن ُأنبه إليه يف هذا الباب هو: أنَّ الطالب ال 

اخلٌة على مبتدأٍ وخرب، يعني يغفل عندما يبحث يف هذا الباب عن أنَّ هذه األفعال د

لو حذفَت هذا الفعل مع فاعله؛ الستحالت الُجملة بعد ذلك إلى جملة اسمية 

مكونة من مبتدأ وخرب عن هذا المبتدأ؛ لكي يستقيم الكالم يف هذا الباب، فلهذا لو 

لكان من هذا الباب؛ ألنك لو حذفَت علمُت لكان  "علمُت زيًدا قائًما"ُقلَت: 

علمُت الحق، أو "نعم فهو من هذا الباب، لكن لو قلَت مثاًل:  "ٌد قائمٌ زي"الباقي 

لم يكن من هذا الباب؛ ألنك لو حذفَت الفعل والفاعل علمُت لم  "علمُت الخرب

يصير الخرب، فعلمُت  "علمُت الخرب"يستحل الباقي إلى جملٍة اسمية مبتدأٍ وخرب، 

ب، وهكذا ُيقال يف البواقي، يقول: الخرب ال يدخل يف هذا الباب، ليس من هذا البا

من هذا الباب، لكن  "محمٌد كريمٌ "احذف وجدُت  "وجدُت محمًدا كريًما"

 "قلًما"ليس من هذا الباب؛ ألنك لو حذفَت وجدُت لكان الباقي  "وجدُت قلًما"

ليس مبتدأ وخرب، فليس من هذا الباب، وإذا قلنا: ليس من هذا الباب، يعني ليس 

لى أين سيذهب الفعل إًذا؟ سيعود إلى حظيرة بقية األفعال، وهي من النواسخ، إ
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يعني: يصير فعل يحتاج إلى فاعل،  "دخل، وخرج، وقام"األفعال التامة مثل: 

 ويحتاج إلى منصوب ُيسمى مفعول به، ليس من هذه النواسخ وهكذا. 

رأيُت طيب لو قلنا مثاًل، لو قلَت: رأيُت محمًدا رأيته يعني شاهدته وأبصرته، 

 "رأيُت محمًدا جالًسا"محمًدا، هل الفعل هذا من هذا الباب؟ ال؛ طيب لو قلَت: 

تريد أبصرته وشاهدته؛ فالجواب: ال يدخل يف هذا الباب أيًضا، نعم ألنك أردَت 

أن تقول: رأيته حالة كونِه جالًسا، الدليل على ذلك أنك ُيمكن تحذف جالًسا، إذا 

زيًدا، إًذا جالًسا هنا ُيمكن أن ُتحذف، فإذا أمكن  أردت هذا المعنى فتقول: رأيت

أن ُتحذف لم تكن المفعول الثاين؛ ألن المفعول الثاين ما أصله قبل دخول الناسخ؟ 

خرب، والخرب والمبتدأ يف الُجملة االسمية ُعمد أم فضالت؟ ُعمد، الجملة االسمية 

االسمية عن مبتدأ  ما تستقيم إلى بالمبتدأ والخرب، وال ُيمكن تستغني الجملة

ر.   وخرب، حتى لو لم ُيذكر ال بد أن ُيقدَّ

لم يكن المثال من هذا  -يعني: يمكن أن تحذفه-فلو كان المنصوب فضلة 

الباب، هذا الباب ال ُبدَّ أن يكون المفعول األول عمدة والمفعول الثاين ُعمدة؛ ألن 

نى علمُت أنه جالس، بمع "رأيُت زيًدا جالًسا"أصلهما المبتدأ والخرب فتقول: 

بمعنى أبصرته وشاهدته،  "رأيته جالًسا"علمُت أنه جالس يعني، هنا تدخل، لكن 

رأيته يعني شاهدته، ثم بينت هيئته جالًسا، فجالًسا  "رأيته وخالص"ال أنت تقول: 

 هنا فضلة ليست ُعمدة فما تدخل يف هذا الباب. 

فوعات يف الُجملة الفعلية، بذلك يكون األزهري قد انتهى من الكالم على المر

والمرفوعات يف الجملة االسمية، المرفوعات يف الجملة الفعلية: الفاعل ونائبه، 

ا المبتدأ والخرب، أو اسم كان وأخواهتا، أو  والمرفوعات يف الجملة االسمية: إمَّ

 خرب إنَّ وأخواهتا. 
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مية وتأيت ليبقى لنا بعد ذلك المرفوعات المشرتكة، التي تأيت بالجملة االس

بالجملة الفعلية، وذلك بالتوابع، وهو الذي سيتكلم عليه يف باقي المرفوعات 

ر التوابع يف آخر المرفوعات؛ ألهنا  ر التوابع، أخَّ التوابع، لهذا نعرف لماذا أخَّ

 مشرتكة بين الجملة االسمية والُجملة الفعلية، نعم تفضل. 

 املتن

 الباب السابع: باب تابع املرفوع)

 (.راد به: النعت، والعطف، والتوكيد، والبدلوالم

 الشرح

الباب السابع: باب تابع المرفوع؛ والمراد به: النعت، والعطف، نعم )

النعت، والعطف، "(؛ التابع وُيجمع على توابع، التوابع والتوكيد، والبدل

النعت، والعطف، والتوكيد، "هي إمعات النحو، فهذه التوابع  "والتوكيد، والبدل

 رفع ونصب وجر وجزم؟ أم ليس لها حكم إعرابي؟  "بدلوال
ٌ

هل لها حكٌم إعرابي

الكريم هذا نعت  "جاء محمٌد الكريمُ "الجواب: لها حكٌم إعرابي، إذا قلَت مثاًل: 

نعت  "سلمُت على زيٍد الكريمِ "نعت منصوب،  "رأيُت زيًدا الكريمَ "مرفوع، 

رابي؟ لها حكٌم إعرابي، لكن مجرور؛ إًذا لها حكم إعرابي أم ليس لها حكم إع

حكمها اإلعرابي ثابت أم متغير؟ متغير بحسب المتبوع، بخالف الفاعل والمبتدأ 

ونائب الفاعل، واسم كان وأخواهتا، وخرب إنَّ وأخواهتا؛ فهذه لها حكٌم إعرابي؟ 

بِه، ولُه، وفيِه، ومعُه، "نعم؛ ولكنُه حكٌم ثابت، بخالف المفاعيل الخمسة 

هذه لها  "لحال، والتمييز، وخرب كان وأخواهتا، واسم إنَّ وأخواهتاوالمطلق، وا

حكم إعرابي النصب، ولكنه حكٌم ثابت، وهكذا المجرور بحرف جر، أو 
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المجرور باإلضافة، له حكم إعرابي لكنه حكم ثابت، إًذا فالتوابع لها حكم 

فلهذا ُسميت تابًعا إعرابي، ولكنها ال تستقل هبذا الُحكم ولكنها تتبع فيِه ما قبلها؛ 

وُأخرت، لكوهنا ال تأخذ اإلعراب إال تبًعا لما قبلها، أي: لمتبوعها، اآلن سيبدأ 

 هبذه التوابع تابًعا تابًعا، سيبدأ بالنعت، تفضل.

 املتن

ح لمتبوعه قال: ) فاألول: النعت، وهو التابع المشتق بالفعل أو بالقوة، الموضِّ

ص له، نحو:   (."جاءين زيٌد الدمشقي"، ونحو: "ٌد العالمجاءين زي"أو الُمَخصِّ

 الشرح

نعم، النعت من أسهل وأوضح أبواب النحو؛ ألنه أمٌر يحتاج إليه الناس قديًما 

وحديًثا، العلماء وغير العلماء، يعني إنسان يريد أن يصف شيًئا، النعت يعني 

صفاته الوصف، تريد أن تصف شيًئا؛ فتأيت له بصفة من صفاته، تذكر أي صفة من 

بعده، فهذه الصفة التي ذكرهتا بعده يسميها النحويون نعًتا، وبعضهم يسميها صفة، 

زيٌد هذا ال شكَّ أنه موصوف بصفات كثيرة، الطول، أو  "جاء زيدٌ "فإذا قلَت: 

القصر، الكريم أو البخل، الجمال أو الُقبح، العلم أو الجهل.. صفات كثيرة، فأنت 

ه؛ فتقول: جاء زيٌد الطويل، العالم، الفارس، القوي، تريد أن تذكر شيًئا من صفات

الجميل، الحسن، فهذه الصفات ُتسمى نعوًتا، وتتبع المنعوت يف اإلعراب، تقول: 

 نعٌت لزيٍد مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  "الكريمُ "فاعٌل مرفوع،  "جاء زيدٌ "

نعٌت لزيٍد الكريم  "أكرمُت زيًدا الكريم"لقلَت:  "أكرمُت زيًدا"ولو ُقلَت: 

نعٌت لزيٍد مجرور..  "زيٍد الكريمِ "لقلَت:  "سلمُت على زيدٍ "منصوب، ولو قلَت: 

 وهكذا. 
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التابع ( يعني أنَّه يتبع المتبوع يف اإلعراب، )النعت هو التابعقال األزهري: )

( يعني: أنَّ النعت ال يكون إالَّ بشيٍء يدلُّ على الوصف، المشتق بالفعل أو بالقوة

ُبدَّ أن يكون هذا الذي يقع نعًتا فيه داللة على الوصفية؛ ألنك ستجعله يعني ال 

ا أن تكون بالفعل يعني هو وصٌف  وصًفا نعًتا لما قبله، وداللته على الوصفية إمَّ

فعاًل حقيقًة هو وصف، وإذا قيل: وصف، الوصف غير الصفة، الصفة يعني النعت 

م كما تقول: علم، نكرة، مصدر، هذا إعراب، لكن الوصف هذا نوع من أنواع االس

وصف، وُيراد بالوصف اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة، والصفة 

المشبهة، واسم التفضيل، وصف وُيجمع على أوصاف، أما صفة يعني نعت ُتجمع 

على صفات، فالصفة النعت هذا إعراب، وأما الوصف هذا نوع من أنواع االسم، 

، أو يكون "جاء زيٌد الفاضل"ل حقيقًة يعني اسم فاعل إما أن يكون وصًفا بالفع

جاء زيٌد "، أو صيغة مبالغة كأن تقول: "جاء زيٌد المضروب"اسم مفعول 

اب جاء زيٌد "، أو اسم تفضيل "جاء زيٌد الحسن أو الكريم"أو صفة مشبهة  "الضرَّ

 . "األفضل

صًفا من هذه ( يعني هو يف حقيقته يف نوعه، يف نوعه ليس وأو بالقوةقال: )

األشياء التي ذكرناها قبل قليل شيء آخر من حيث النوع ليس وصًفا، إالَّ أن معناه 

دمشق هذه علم على مدينة،  "جاء زيٌد الدمشقي"معنى الوصف، مثال ذلك قال: 

هل فيِه وصف؟ ال؛ هذا علم على مكان ما فيه وصف، لكنك عندما نسبت إليه 

معنى الوصف، ألن معنى الدمشقي فقلت: الدمشقي، هذه النسبة حملت 

المنسوب إلى دمشقي، المنسوب منسوب مفعول صار بمعنى اسم المفعول، 

جاءين رجٌل "وهكذا يف كل النسب، النسبة تحمل معنى الوصف، أو تقول مثاًل: 

مررُت بقاٍع "هذا وصف بالحقيقة بالفعل، لكن عندما تقول مثاًل:  "فاضٌل 

تريد أنه خشن،  "مررُت بقاٍع عرفٍج "قة، معشب اسم فاعل وصف حقي "معشٍب 
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العرفج نوع من النبات، لكنك أردت به أنه قاع خشن جاٍف، فأنت أتيت باسم 

جامد هذا اسم نبات عرفج، لكن أردَت به خشن، وخشن هذا وصف؛ ألنه صفة 

 "جاءين رجٌل عدٌل "مشبهة، ويدخل يف ذلك أن تنعت بالمصدر؛ كأن تقول مثاًل: 

دل؟ ضد الُظلم، هل العدل ُيوصف به العدل ما يوصف به، عدل تعرفون الع

الوصف عادل، لكن العادل نفسه معنًى من المعاين، ما يقع وصًفا، ومع ذلك 

تريد بعدل عادل، فلهذا صحَّ  "جاءين رجٌل عدٌل "العرب تصف بالمصدر، تقول: 

 بالتأويل. أن يقع وصًفا لماذا؟ ال ألنه وصف يف الحقيقة، ولكنه وصٌف بالقوة يعني 

ص لهقال: ) ح لمتبوعه أو الُمَخصِّ  ( وسيبين ذلك بعد قليل، تفضل. الُموضِّ

 املتن

والمراد باإليضاح: رفع االحتمال يف المعارف، وبالتخصيص: تقليل قال: )

 (."جاءين رجٌل فاضٌل، ومررت بقاٍع عرفٍج "االشتراك يف النكرات نحو: 

 الشرح

 : النعت له فائدتان غرضاننعم، قال: 

 األول: التوضيح. 

 والثاين: التخصيص. 

جاء زيٌد الكريم، "متى يكون فائدة النعت التوضيح؟ إذا نعت معرفة، لو قلت: 

جاء "؛ ألن المعرفة من اسمها معرفة يعني معروف، نقول: "جاء محمٌد الفاضل

 زيد معروف زيد، لكن أردَت أن تزيده إيضاًحا أردت أن تزيده بياًنا فتأيت له "زيدٌ 

جاء "بالنعت، ألنه قد يكون مثاًل أكثر من زيد، يف أكثر من إنسان اسمه زيد، تقول: 
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 لكي توضحه.  "زيٌد الطويل

ا التخصيص فإذا نعت نكرة، إذا نعت نكرة فإنك تخصصها، ما معنى  أمَّ

تخصصها؟ تخصصها ال تعينها، أنت إذا عينت الشيء، إذا عينت الشيء هذا 

ا األمر غير الُمعيَّن، يعني الذي قد معرفة، األمر الذي تعينه  وتحدده هذا معرفة، أمَّ

ُيطلق على أكثر من شيء هذا نكرة، إًذا فالتعيين هذا التعريف معرفة، والتعميم 

والشيع نكرة، بينهما دائرة ُتسمى التخصيص، التخصيص: هو تضييق التنكير ال 

معين، فإذا قلَت:  زيد معرفة إنسان معروف "جاء زيد"إلغاؤه، فأنت إذا قلَت: 

هل عينته حددته؟ ال؛  "جاء رجٌل "فقد زدته إيضاًحا؛ لكن لو قلَت:  "الكريم"

ما فائدة فاضٌل؟ خصصت النكرة، ما  "جاء رجٌل فاضٌل "رجل نكرة، فلو قلَت: 

معنى خصصَت النكرة؟ ضيقتها، يعني أخرجت الرجال غير الفضالء، ألن الرجل 

ء، لكن ما عينتها ال حددهتا النكرة ال ُتحدد فاضل، رجل فاضل من الرجال الفضال

وال ُتعين ولكن ُتخصص، يعني ُيضيق تنكيرها، وكلما كثرت النعوت ضاق 

كلما وصفت  "جاءين رجٌل فاضٌل مفسٌر مصرٌي طويٌل "التخصيص، لو قلَت: 

 ضاق التنكير، لكن ما يمكن أن يزول، ال يزول إال بالتعريف، نعم. 

 املتن

قسمان: حقيقي وسببي؛ فالنعت الحقيقي يتبع منعوته يف أربعٍة ثم النعت قال: )

من عشرة، واحٍد من الرفع والنصب والجر، وواحٍد من اإلفراد والتثنية والجمع، 

جاَء زيٌد "وواحٍد من التذكير والتأنيث، وواحٍد من التعريف والتنكير، تقول: 

يقي لجريانه على فزيٌد فاعٌل والفاضل نعته؛ وُسمي هذا النعت حق "الفاضُل 

 المنعوِت لفًظا ومعنى. 

والنعت السببي يتبع منعوته يف اثنين من خمسة: واحد من الرفع والنصب 
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فقائمٍة تابٌع  "مررُت برجٍل قائمٍة أمهُ "والجر، وواحٍد من التعريف والتنكير نحو: 

م يف لرجٍل يف الجر، وهو واحٌد من ثالثة، ويف التنكير وهو واحد من اثنين، وال يلز

السببي أن يتبعه يف الخمسة الباقية، وهي: اإلفراد، والتثنية، والجمع والتذكير 

والتأنيث، وُسمي سببًيا لكونه قائًما يف المعنى بالسببي، وهو المضاف إلى ضمير 

 (.المنعوت

 الشرح

ا أن يكون حقيقًيا أو سببًيا؛ فالنعت الحقيقي أن يكون النعت لما  نعم؛ النعت إمَّ

النعت هنا لماذا؟ لما قبله  "جاء زيٌد الطويل، أو جاء رجٌل طويٌل "ن تقول: قبله، كأ

لزيد، فهذا نعت حقيقي؛ فلهذا يتبعه يف كل شيء ألنه نعته وحده ال ينازعه فيه 

غيره، فيتبعه يف اإلعراب رفًعا ونصًبا وجًرا، ويتبعه يف التعريف والتنكير، ويتبعه يف 

فراد والتثنية والجمع، يتبعه يف كل شيء، وهذا الذي التذكير والتأنيث، ويتبعه يف اإل

 ُيسمى بالنعت الحقيقي. 

جاءين رجٌل طويٌل "النعت السببي، النعت السببي كأن تقول:  والنوع الثاين:

، أين النعت؟ طويٌل، الطول لما قبله أم لما بعده؟ يعني للرجل أم ألخ "أخوه

لمعنى للذي قبله أم بعده؟ للذي الرجل؟ ألخ الرجل، إًذا فالنعت هنا من حيث ا

بعده، طيب ومن حيث اللفظ يعني اإلعراب يتبع ما قبله أم ما بعده؟ ما قبله، فهذا 

نعت غير حقيقي؛ كيف غير حقيقي؟ ألنه مقسوم لفظه يتبع ما قبله، ومعناه يتبع ما 

رتبط بعده، والذي بعدُه ال ُبدَّ أن يكون سببًيا، ما معنى سببي؟ يعني ال ُبدَّ أن ي

بالمنعوت برابط بينهما رابط، ال بد يكون بينهما رابط، وهذا الرابط غالًبا هو 

جاءين "يعني ما يجوز، ال يجوز أن تقول:  "جاءين رجٌل طويٌل أخوه"الضمير، 

الطويل يعني لزيد، هذا ما يصح؛ ألن زيد ما يف عالقة ما يف  "رجٌل طويٌل زيدٌ 
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السبب الحبل، فما فيه رابط سبب بين  سبب، تعرفون السبب، السبب هو الحبل،

جاءين رجل طويٌل أخوه، جاءين رجل "زيد وبين الرجل، بخالف ما لو قلَت: 

 فهنا يصح الكالم ويكون النعت سببًيا.  "طويٌل ثوبه، جاءين رجل كثيٌر خيره

فألن النعت هنا ليس حقيًقا، وإنما هو مقسوم بعضه لما قبله وبعضه لما بعده، 

قبله والذي بعده، فهو يتبع الذي قبله يف اإلعراب ويف التعريف  تنازعه الذي

والتنكير، يتبع الذي قبله يف اإلعراب رفًعا ونصًبا وجًرا، ويف التعريف والتنكير 

جاءين رجٌل طويٌل أخوه، رأيُت رجاًل طوياًل أخوه، سلمُت على رجٍل طويٍل "

 . "أخوه

سلمُت "ل يف النعت بالطول؟ ماذا تقو "سلمُت على زيدٍ "طيب، وإذا قلَت: 

سلمُت على زيٍد "ستعرف، يتبعه يف اإلعراب والتعريف،  "على زيٍد الطويل

إًذا يتبع الذي  "الطويِل أخوه، وجاء زيٌد الطويُل أخوه، وأكرمُت زيًدا الطويَل أخوه

 قبله يف اإلعراب ويف التعريف والتنكير. 

اإلفراد والتثنية والجمع، هذه  طيب، ماذا يبقى؟ يبقى التذكير والتأنيث ويبقى

كما  "مررُت برجٍل طويٍل أخوه"ُيعامل فيها النعت السببي معاملة الفعل، فتقول: 

، "طال أخواه"كما تقول:  "ومررت برجٍل طويٍل أخواه"، "طال أخوه"تقول: 

مررُت برجٍل طويلٍة "هذه أمه الطويلة اآلن، ماذا تقول؟  "مررُت برجلٍ "وتقول: 

فتعامل النعت السببي معاملة الفعل يف التذكير  "طالت أمهُ "تقول: كما  "أمهُ 

 والتأنيث، ويف اإلفراد والتثنية والجمع، طيب. 

ثم نسألكم سؤااًل تعرفونه وهو: ما حكُم الفعل مع فاعله من حيث اإلفراد 

 "ذهب زيد"والتثنية الجمع؟ إذا كان الفاعل مفرد كـ زيد، ماذا تقول يف الفعل؟ 

، وإذا كان مجموع "ذهب الزيدان"ن الفاعل مثنًى كالزيدان تقول ماذا؟ وإذا كا
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يعني أن الفعل دائًما يلزم اإلفراد أًيا كان  "ذهب الزيدون"كالزيدين، ماذا تقول: 

الفاعل، وعلى ذلك ما حكم النعت السببي من حيث اإلفراد والتثنية والجمع؟ 

، ويف "ذهب زيد"تقول يف زيد: يلزم اإلفراد، طيب ومن حيث التذكير والتأنيث؟ 

؛ إًذا الفعل يتذكر مع المذكر، ويتأنث مع المؤنث، إًذا ما حكم "ذهبت هند"هند: 

 النعت السببي؟ ُيذكر إذا كان اللي بعده مذكر، ويؤنث إذا كان اللي بعده مؤنث. 

فالخالصة يف النعت السببي أن ُيقال: إن النعت السببي يتبع ما قبله يف 

 التعريف والتنكير، ويتبع ما بعده يف شيٍء واحد يف التذكير والتأنيث، اإلعراب، ويف

وأما من حيث اإلفراد والتثنية والجمع؟ يلزم اإلفراد، وفيه تفاصيٌل ُأخرى أكثر من 

طيب وأمه؟  "جاء زيٌد الكريُم أبوه"ذلك ال يتسع الكالم لها؛ فعلى ذلك تقول: 

جاء "طيب وأخته؟  "اء زيٌد الكريُم أخوهج"طيب وأخوه؟  "جاء زيٌد الكريمُة أمه"

جاء زيٌد "، وأخواته؟ "جاء زيٌد الكريُم إخوانه"، وإخوانه؟ "زيٌد الكريمُة أخته

جاءت هنٌد "طيب وأمها؟  "وجاءت هنٌد الكريم أبوها"، طيب "الكريمُة أخواته

 .. إلخ كمل عاد األمثلة على هذا المنوال. "الكريمة أمها

 

=== 
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 لنكرةاملعرفة و ا

 املتن

 (."أنا، وأنت، وهو، وفروعهن"والمعارف ستٌة: المضمر نحو: )

 الشرح

( ما مناسبة الكالم على المعارف يف آخر الكالم على والمعارف ستةٌ قال: )

النعت؟ ألنه ذكر أن النعت الحقيقي يتبع ما قبله يف كل شيء يف: اإلعراب، ويف 

لتعريف والتنكير، وكأنه يف ذلك تبِع أي التعريف، ويف التنكير؛ فلهذا تكلم هنا عن ا

كتاب؟ تبع األجرومية، يف األجرومية تكلم على التعريف والتنكير ُهنا، وكان 

األفضل أن يذكر تقسيم االسم إلى معرفٍة ونكرة يف أول الكتاب، عندما تكلم على 

م االسم إلى مفرد وُمركب، وإلى معرب ومبني، وقسم  تقسيمات االسم، عندما قسَّ

السم عدة تقسيمات، فكان ينبغي أن يذكر هناك تقسيم االسم إلى معرفة ونكرة؛ ا

 لكنه ذكره هنا. 

( إًذا فغير هذه الستة من هذه األسماء نكرات، على طريقة المعارف ستةقال: )

النحويين يف أنَّ الشيء إذا انقسم إلى شيئين، يحصرون القليل حصًرا، ويكتفون 

تعاريف يعني فيها إرهاٌق للعقل، بأن تعرف كل شيء، بالحصر عن التعريف؛ ألن ال

والتعريف يحتاج إلى شرح، والشرح يحتاج إلى محرتزات، ثم ندخل يف أمٍر 

طويل؛ فلهذا يستغنون دائًما، النحويون وغير النحويين، يستغنون دائًما بالحصر 

رات، عن التعريف، المعارف هي هذه الستة، فإذا عرفتها ما سواها من األسماء نك

 نعم والمعارف ستة. 
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 املعارف

 املتن

والَعَلم كا  "أنا، وأنت، وهو، وفروعهن"والمعارف ستٌة المضمر نحو: )

 "هذا، وهذه، وهاذان وهاتان وهؤالء"، واسم اإلشارة كا "زيٍد وهند"

الذي، والتي، واللذان واللتان واألُوَلى، والذين، والالتي "والموصول وهو: 

، والمضاف إلى واحٍد "الرجل، والمرأة"باأللف والالم كا ، والمعرف "والالئي

غالمي، وغالم زيٍد، وغالِم هذا، وغالِم الذي قام، وغالم "من هذه الخمسة كا 

 (."الرجل

 الشرح

نعم، بعد أن ذكر لنا هذه المعارف الستة، اآلن سيربط ذكر هذه المعارف يف 

 باب النعت، نعم. 

 املتن

 (.وهي على ثالثة أقسام)

 لشرحا

 وهي على ثالثة أقسام من حيث النعت، نعم. 

 املتن

ما ال ُينعت وال ُينعت به وهو الضمير، وما ال ُينعت وال ُينعت به وهو العلم، )

 (.وما ُينعت وُينعت به وهو الباقي
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 الشرح

نعم، هذا الحصر يفيدنا يف معرفة النعت، ما ُينعت وما ال ُينعت، يقول: 

( يعني ال يقع نعًتا وال يقع منعوًتا، ال صفًة وال نعت بهالضمير ال ُينعت وال يُ )

موصوًفا؛ ألنه أعرف المعارف من حيث األنواع، فلهذا ال يحتاج إلى نعت؛ ألنه 

 أعرف المعارف، وال ُينعت به ألنه أعرف من غيره فال ُينعت به، نعم. 

أن تذكر له ( العلم ُيمكن أن تنعته ما ُينعت وال ُينعت به وهو العلموالثاين: )

لكن العلم نفسُه ال  "جاء زيٌد الطويل، وجاءت هنٌد الكريمةُ "صفًة بعده، تقول: 

جاء "يقع نعًتا لغيرِه، وحاول ما تستطيع أن تفعل ذلك ال يقع، حتى لو قلَت مثاًل: 

جاء "لم يكن محمٌد نعًتا كان بداًل أو عطف بيان، حتى لو قلت مثاًل:  "أخي محمدٌ 

نقل: محمٌد نعًتا؛ وإنما نقول: بدل أو عطف بيان.. وهكذا، لم  "صديقي محمدٌ 

لماذا؟ ألن العلم جامد، العالم ليس من األوصاف، ما فيه معنى الوصف؛ فلهذا 

عندما تسمي إنساًنا بصالح، يعني أنت تتمنى أن يكون صالًحا، لكن ال تصفه 

يس بخالد، بالصالح، العلم ال يحمل ما فيه من معنى، واللي ُيسمى بخالد هو ل

وقد ُيسمى مثاًل اإلنسان بصغير مع أنه كبير.. ونحو ذلك، هذا ما يتعلق بأعالم 

فقالوا: إهنا  -عليه الصالة والسالم-وأسماء النبي  المخلوقين، أما أسماء اهلل 

 أعالٌم تحمل ما فيها من صفات. 

نعًتا وتقع ( وهو الباقي، البواقي تقع ما ُينعت وُينعت بهنعم، وأما الثالث فهو )

منعوًتا، فتقول مثاًل: جاء الرجل الفاضل، الرجل معرف بـ ال وقع منعوًتا، 

الذي  "وجاء محمٌد الذي يقول الحق"والفاضل معرف بـ ال ووقع نعًتا يمكن، 

هذا نعت.. وهكذا؛  "جاء محمٌد هذا البطل"اسم موصول وقع نعًتا، وتقول: 

ه اآلن مما ُينعت وُينعت به، نعم قال: فالبواقي ومع ذلك اآلن سيمثل، لكل ما قال
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 والنكرات. 

 النكرات

 املتن

والنكرات: ما سوى ذلك، وهي ما شاع يف جنٍس موجوٍد يف الخارج قال: )

 (.كرجٍل، أو يف جنٍس مقدٍر كشمٍس، فجميع أسماء

 الشرح

نعم، النكرات إن شئت أن تعرفها عرفناها، وإن شئت أن تحصرها حصًرا، 

لمعارف الستة، فهي أسماٌء نكرات، إن أردت التعريف فهو عرفها فنقول: ما سوى ا

وهي ما شاع يف ( هذا حصر، ثم قال: )والنكرات ما سوى ذلكوحصرها، قال: )

هذه  "رجل"( هذا التعريف، فالنكرة: كل اسٍم يشيع يف جنسه، فقولك: جنسٍ 

يس أي شائعة يف جنس الرجال، أي فرد من أفراد هذا الجنس ُيسمى رجل، ولكن ل

فرد من هذا ُيسمى محمد أو زيد أو خالد هذه أعالم، كذلك قلم تشيع يف جنس 

 األقالم، أي قلم ُيسمى قلم، إًذا فهذه نكرة، فالنكرة: ما شاع يف جنس. 

( رجل له جنس، وهذا ما شاع يف جنٍس موجوٍد يف الخارج كرجلقال: )

كثيرون، وكل فرد ُيسمى  الجنس فيه أفراد كثيرون متعددون أم ال؟ نعم، فيه أفراد

 رجل. 

( كلمة شمس هذه نكرة، لماذا نكرة؟ على أو جنٍس مقدر كشمسقال: )

التعريف يقول: شاع يف الجنس، هل يف جنس فيه شمس كثيرات، وكل واحدة 

تسمى شمس؟ قديًما ال يعرفون إال هذه الشمس، فهذا الجنس ما فيه إال فرد واحد 

قدر، يعني لو كان فيه شموس ُأخرى، فإنَّ وهو هذه الشمس، فيكون هذا جنس م
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ُكّل شمٍس ُتسمى شمس، أما اآلن فقد اكتشف العلم أن يف الكون ماليين 

الشموس، ليس فقط يعني مئات الشموس، فهذا مثاٌل قديم، ومع ذلك ُيمكن أن 

ُيبحث عن أمثلة أخرى، يعني نكرات ليس لها إال فرٌد واحد، ذكروا أمثلة لذلك 

  اآلن، نعم تفضل. لكن ال تحضرين

 املتن

فجميع أسماء األجناس النكرات الجامدة كرجٍل ُتنعت وال ُينعت بها، فهي )

 (.كاألعالم

 الشرح

فجميع أسماء نعم؛ فاآلن الفائدة أو ربط هذا الموضوع بالنعت، قال: )

(؛ ألن األجناس النكرات الجامدة كرجٍل ُتنعت وال ُينعت بها فهي كاألعالم

ا أن تكون مشتقة أوصاًفا، فإن كانت مشتقًة  النكرات أيًضا إما أن تكون جامدة، وإمَّ

هذه نكرات لكنها ليست  "قائم، وجالس، ونائم"أوصاًفا، فإهنا تقع نعًتا، كقولك: 

( أسماء األجناس النكرات الجامدةجوامد مشتقات، هذه تقع نعًتا، لكن قال: )

رجل، دار، باب، "مثل كلمة الجامدة يعني التي ليس لها فعل هذه ُتسمى جامد 

ال سماء هذه مثل أرض، هذه أسماء جامدة ليس لها أفعال،  "كرسي، أرض، سماء

جاءين رجٌل قوٌي، هذا جداٌر طويٌل، هذا "يقول: هذه ُتنعت وال ُينعت هبا؛ فتقول: 

فهي ما يأيت، قال: ) "جاءين رجٌل أرٌض "لكن ما تنعت هبا، ما تقول:  "باٌب جميٌل 

 ألن األعالم كما عرفنا جامدة، وهذه جامدة.  (؛كاألعالم
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 التوابع

 املتن

 (.والَعَلم ُينعت بما ُذكر بعده من المعارف)

 الشرح

اآلن بدأ بالتفصيل، عندما ذكر قبل قليل تقسيم المعارف بحسب النعت اآلن 

( نعم، يعني ُينعت باسم والعلم ُينعت بما ُذكر بعده من المعارفبدأ يفصل، قال: )

، وُينعت "جاء محمٌد الكريم"وُينعت بالمعرف بـ ال  "جاء محمٌد هذا"رة اإلشا

 .. وهكذا. "جاء محمٌد الذي يقول الحق"باسم موصول 

 املتن

 (.واسم اإلشارة ال ُينعت إال بما فيه األلف والالم)

 الشرح

 فالمجتهد نعٌت السم اإلشارة، نعم.  "جاء هذا المجتهد"نعم؛ تقول: 

 

=== 
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 املتن

ويف نعته بالموصول:  "جاء زيٌد هذا"ول يف نعٍت العلِم باسم اإلشارة: تق)

جاء زيٌد الحسن "، ويف نعته بالمعرف باأللف والالم: "جاء زيٌد الذي قام أبوه"

جاء زيٌد صاحبك أو صاحب زيد، أو "، ويف نعته بالمضاف إلى معرفٍة: "وجهه

، "حب غالِميصاحب هذا، أو صاحب الذي قام، أو صاحب الرجل، أو صا

، ويف نعته "جاء هذا الذي قام أبوه"وتقول يف نعت اسم اإلشارة بالموصول: 

، ويف نعته بالمضاف المقرون با أل: "جاء هذا الرجل"بالمقرون باأللف والالم: 

جاء الرجل "، ويف نعت المقرون با أل بمثله: "جاء هذا الضارب الرجل"

جاء "، وباسم اإلشارة نحو: "م أبوهجاء الرجل الذي قا"، وبالموصول: "الكامل

 (."الرجل هذا

 الشرح

نعم؛ وبذلك ينتهي الكالم والحمد هلل على النعت من التوابع؛ ليبقى لنا من 

التوابع ثالثة وهي: التوكيد، والعطف، والبدل، نرجئه إن شاء اهلل إلى درٍس قادم، 

ينا محمد، وعلى وينتهي الدرس اليوم اآلن وهلل الحمد، وصلى اهلل وسلم على نب

 آله وأصحابه أجمعين. 
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 رابع من دروس شرح األزهريةالدرس ال

﷽ 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

وأصحابه أجمعين، أما بعد: فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حياكم اهلل وبيَّاكم 

ابع من شهر ُجمادى األولى، من سنة أربٍع يف عصر هذا اليوم، يوم السبت الر

وثالثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى عليه الصالة والسالم، نعقد فيه يف 

هذا الجامع يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، الدرس الرابع 

 من شرح دروس األزهرية للشيخ خالٍد األزهري رحمه اهلل تعالى. 

يف الفصل السابق بعد أن انتهينا من الكالم على النعت وهو أول وكنا قد توقفنا 

 التوابع، اليوم إن شاء اهلل سنبدأ بالتابع الثاين وهو: التوكيد استعن باهلل واقرأ. 

 املتن

الحمد هلل، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم 

 : -رحمنا اهلل وإياه-اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، قال المؤلف 

جاء زيٌد "والتوكيد وهو: لفظٌي ومعنوي؛ فاللفظي: إعادة األول بلفظه كا )

 (."جاء ليٌث أسد"، أو بمرادفه كا "زيد
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 الشرح

نعم؛ التوكيد هو النوع الثاين من أنواع التوابع، والتوكيد ُيطلق يف النحو 

 بمصطلحين: 

إلعراب، وهو المعقود له : على أنه مصطلح من مصطلحات االمصطلح األول

ا فاعل أو مفعوٌل به، أو مبتدأ أو خرب أو نعت أو توكيد، على  هذا الباب، فاالسم إمَّ

 أنه إعراب من األعاريب. 

: على أنه فائدة وغرض من الفوائد واألغراض، ما واإلطالق الثاين للتوكيد

د، يعني تقوية فائدة هذا الشيء؟ الفوائد تختلف، قد يكون من هذه الفوائد التوكي

 المفهوم من الكالم السابق، تقويته وتحقيقه.. ونحو ذلك. 

فإنَّ الكلمة أو الكالم ال ُبدَّ له من غرض وفائدة، وهذه الفائدة إما أن تكون 

فائدًة جديدة، يعني ال ُتعرف إال هبذه الكلمة، إذا نطقَت هبذه الكلمة ُعلمت هذه 

علم هذه الفائدة، وهذا هو األصل يف الكالم، الفائدة، وإذا حذفَت هذه الكلمة لم تُ 

ما تعرف  "أكرمُت "فتقول:  "خالدٌ "ما تعرف َمْن الجاِء؟ حتى أقول:  "جاء"تقول: 

وهكذا، الكلمة يف األصل معناها يقول:  "أكرمُت اإلمامَ "َمْن أكرمُت، حتى أقول: 

 معنى مؤسس، يعني ال ُيعرف إال هبا. 

توكيد يعني معناها معروف قبل أن تنطق هبا، وقد يكون معنى الكلمة مجرد ال

المعنى معروف مما سبق، لكن تأيت هذه الكلمة تؤكد المعنى السابق، كأن تقول 

ضاحًكا تأكيد؛ ألنه معروف من قولك: تبسمُت، وتقول  "تبسمُت ضاحًكا"مثاًل: 

قولك:  مثاًل: أيام الشهر ثالثون ماذا؟ ثالثون يوًما، يوًما للتوكيد؛ ألنه معروف من

أيام الشهر، أنه يوم.. وهكذا النعت قد يكون معنًى جديًدا مؤسًسا وقد يكون 

للتوكيد، والحال كذلك، والخرب كذلك؛ فالتوكيد مصطلح ُيطلق وُيراد به إعراب 
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من األعاريب وهو المعقود له هذا الباب، أو معنًى من المعاين وغرض من 

 ن النحو. األغراض، وهذا يكون يف أبواب كثيرة جًدا م

ا معنوي:  ا لفظي، وإمَّ  التوكيد المعقود له هذا الباب: إمَّ

فُتكرر الكلمة بغرض  "جاء زيٌد زيدٌ "فاللفظي: أن ُتكرر الكلمة؛ فتقول: 

فتكرر العبارة أو  "جاء زيٌد جاء زيدٌ "وتقول:  "جاء جاء زيدٌ "التأكيد، أو تقول: 

ا الُجملة كلها، هذا توكيٌد لفظي، يقول: ) ( كما أن ُتكرر الكلمة بلفظها أو بمعناهاإمَّ

وهكذا، ثم سيذكر اآلن  "جاء زيٌد جاء أتى زيدٌ "، وتقول: "جاء ليٌث أسدٌ "قال: 

 فوائد التوكيد اللفظي، نعم. 

 املتن

وإنما جيء به لقصد التقرير، أو خوف النسيان، أو عدم اإلصغاء أو ) 

 (.االعتناء

 الشرح

أهل البالغة، هي يف الحقيقة ليست من عمل  هذه الفوائد واألغراض يهتم هبا

النحوي، ولكنَّ معرفتها أمٌر جيد لطالب اللغة عموًما؛ لكي يربط بين علوم اللغة، 

فالتوكيد اللفظي يؤتى به لقصد التقرير، يعني لمجرد تقوية الكالم، أو خوف 

يد غير يعني أنت ما نسيت وقلت: زيد وأنا أر "جاء زيٌد زيدٌ "النسيان يعني تقول: 

زيد، ال هو زيد زيد ما نسيت، أو عدم اإلصغاء تخشى أن السامع ما كان مصغًيا 

 إليك، أو االعتناء أنك معتنٍى به. 
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 املتن

والمعنوي: هو التابع الرافع احتمال تقدير إضافٍة إلى المتبوع، أو إرادة ) 

 (.الخصوص بما ظاهره العموم

 الشرح

لتوكيد المعنوي، فهو يف التوكيد نعم؛ هنا كما ترون عكس طريقة عرض ا

اللفظي أتى باألمثلة ُثمَّ بيَّن الغرض والفائدة، يف التوكيد المعنوي بالعكس، ذكر 

الفائدة والغرض اآلن ُثمَّ سيمثل، ويف كل مثال سيبين هل هو من الفائدة األولى أم 

 من الفائدة الثانية، والمعروف عند النحويين عند ذكرهم وتعريفهم للتوكيد

المعنوي، أهنم يعرفونه بحصر ألفاظه؛ فيقولون: التوكيد المعنوي يكون بألفاٍظ 

وهو اآلن ذكر  "النفس، والعين، وُكل، وكاِل وكِلتا، وأجمع، وفروعه"معينة وهي: 

كما رأيتم هذين الغرضين، ثم سيذكر لكل غرٍض األلفاظ المستعملة فيه، وال 

 مشاحة يف طريقة العرض، نعم. 

 املتن

جيء يف الغرض األول بلفظ النفس أو العين مضافين إلى ضمير المؤكد، وي) 

فترفع بذكر  "مطابًقا له يف اإلفراد والتذكير وفروعهما، كااا جاء زيٌد نفسه أو عينه

 (.النفس أو العين احتمال كون الجائِي رسول زيٍد أو خبره أو نحو ذلك

 الشرح

جاء زيٌد نفسه أو جاء زيٌد ": نعم؛ يقول: فرتفع بذكر النفس والعين إذا قلت

احتمال كون الجائي غير زيد، وإنما مثاًل تريد جاء رسول زيد، أو جاء خرب  "عينه
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زيد، أو جاء ثقل زيد أي أساسه، أو جاء أمر زيد، يعني هناك مضاف محذوف، فإذا 

قلت: جاء زيٌد نفسه، معنى ذلك أنك تريد حقيقة الكالم وليس هناك مضاٌف 

و الغرض األول الذي قال: الرافع احتمال تقدير إضافٍة إلى محذوف، هذا ه

 المتبوع. 

 على الفتح، ال محل له من  "جاء زيٌد نفسه"نعرب 
ٌ

جاء: فعٌل ماٍض مبني

اإلعراب، وزيٌد فاعٌل مرفوٌع بماذا؟ بجاء وعالمة رفعه الضمة، نفسه كما ترون 

وعالمة رفعه الضمة، كلمتان: نفس، والهاء، نفس: توكيٌد معنوٌي لزيد، مرفوع 

وهو مضاف، والهاء مضاٌف إليه مجرور أم يف محل جر؟ مبني يعني يف محل جر، 

 على الضم. 
ٌ

 كل المبنيات يف محل، إًذا مضاٌف إليه يف محل جر مبني

وُهنا قاعدة سنذكرها يف باب اإلضافة، وهي: كل ضميٍر اتصل باسٍم فهما 

إًذا نفس ُيعرب بحسب موقعه من مضاف ومضاف إليه، فنفسه ضمير اتصل باسم، 

 اإلعراب، ثم ُيقال: وهو مضاف، والهاء مضاٌف إليه. 

 املتن

ولفظ النفس والعين يف توكيد المؤنث، كلفظهما يف توكيد المذكر، تقول: ) 

، ويف المثنى والجمع ُتجمع النفس والعين على أفعل "جاءت هنٌد نفُسها أو عينُها"

أو أعينُهما، وجاء الزيدون أنفُسهم أو أعينُهم،  جاء الزيدان أنفُسهما،"تقول: 

 (."وجاءت الهندات أنفُسهن أو أعينُهن

 الشرح

نعم؛ النفس المؤكد هبا ُهنا يف باب التوكيد المعنوي ال ُتجمع إالَّ على أفُعل، 

ا  مع أنَّ النفس التي بين الجنبين قد ُتجمع على أنفس، وقد ُتجمع على نفوس، أمَّ
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فإهنا ال ُتجمع إالَّ على أفعل أنفس، وكذلك عين العين المبصرة نفس المؤكد هبا 

ا عين المؤكد هبا هنا فال تجمع إال على أفعل أعين،  ُتجمع على أعين وعيون، أمَّ

جاء زيٌد نفسه، "وُيلتزم فيها التذكير، يعني ما تقول: نفٌس ونفسٌة، ما تقول: 

جاء زيٌد نفُسه، وجاءت هنٌد " ال؛ ُيلتزم فيها لفظ التذكير، "وجاءت هنٌد نفستها

 . "نفُسها

جاء الزيدان، "وعند التثنية والجمع تلتزم الجمع على أفعال، عند التثنية 

تلتزم الجمع  "جاء الزيدون، وجاءت الهندات"أو عند الجمع  "جاءت الهندان

.. وهكذا، وهذا "جاء الزيدان أنفُسهما، وجاء الزيدون أنفُسهم"على أفعل، تقول: 

جاء الزيدان نفُسهما، وجاء "فصح، ولَك يف الجمع والتثنية أن تفرد فتقول: هو األ

هذا جائز، ولكنه أقل فصاحًة من الجمع على أفعل، ولك بعد  "الزيدون نفُسهم

وهذا أضعف األوجه؛ فالوجه الفصيح  "جاء الزيدان نفساهما"ذلك التثنية تقول: 

ع المثنى ومع الجمع المذكر المعروف يف اللغة هو التزام الجمع على أفعل م

 والمؤنث. 

 هذا الغرض األول: وهو ارتفاع احتمال إرادة المضاف، نعم والغرض الثاين؟ 

 املتن

ويجيء يف الغرض الثاين يف توكيد المثنى المذكر بكال، والمؤنث بكلتا، ) 

 "جاء الزيدان كالهما، والمرأتان كلتاهما"مضافين إلى ضمير المؤكد نحو: 

جاء الجيش كله، والقبيلة كلها، والقوم "ًة إلى ضمير المؤكد تقول: وبكل مضاف

فترفع بذكر ُكلٍّ وكاِل وكِلتا احتمال كون الجائي بعض  "كلهم، والنساء كلهن

ا ألنك لم تعتد بالمتخلف، أو ألنك جعلت الفعل الواقع من  المذكورين، إمَّ

 (.دالبعض كالواقع من الكل بناًء على أنهم يف حكم شخٍص واح
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 الشرح

نعم؛ هذا الغرض الثاين، وهو: رفع إرادة الخصوص بما ظاهره العموم، تأيت 

أنت تريد كل القوم وال  "جاء القوم"القوم لفظ عام،  "جاء القوم"بلفظ فيه عموم، 

أكثر القوم؟ فإنَّ العرب إذا كان المراد األكثر قد يطلقونه على الكل من باب 

مع أن بعضهم تخلف فهذا جائز، لو مثاًل  "لقومجاء ا"المجاز والتغليب، يقول: 

مع أن بعضهم قد  "جاء الضيوف"أقبل الضيوف، لو جاءت أكثر الضيوف لقلنا: 

فهنا رفعت  "جاء الضيوف كلهم"تخلف؛ ألن القليل ال حكم له، فإذا قلت: 

احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم، يعني تريد حقيقة العموم، الضيوف 

كاِل، وكِلتا، "ف كلهم لم يتخلف منهم أحد، ويف هذا الغرض ُيستعمل يعني الضيو

( ألنك أحياًنا قد تقول: إما ألنك لم تعتد بالمخالفكما قال، ُثمَّ بيَّن قال: ) "وُكل

ا ألنه  جاء القوم وأنت تريد بعض القوم أو أكثر القوم؛ ألنك لم تعتد بالمتخلف، إمَّ

لواقع من البعض كالواقع من الكل؛ ألن الحكم قليل مثاًل، أو ألنك جعلت الفعل ا

مثاًل على القبيلة حكم واحد، والحكم على القوم حكم واحد، والحكم على 

 الشعب على األمة حكم واحد.. وهكذا. 

 املتن

 (.ويخلف ُكالا أجمع وجمعاء) 

 الشرح

ويخلف ُكالًّ صححوا كلمة كل، عندنا هنا بفتح الكاف والصواب: أهنا بضم 

. الكاف  ، ويخلف ُكالًّ
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 املتن

جاء الجايش أجماع، "ويخلف ُكالا أجمع وجمعاء وأجمعون وُجَمع، تقول: ) 

ڑ  }، قاال اهلل تعاالى: "والقبيلة جمعااء، والقاوم أجمعاون، والنسااء ُجماع

 (.[39]الحجر: {ڑ

 الشرح

أجمع، وجمعاء، "نعم؛ قد يكون التوكيد بلفظ أجمع وفروعه، تقول: 

كل هذه األلفاظ ال تنون، أما أجمع فألنه وصف على ، و"وأجمعون، وُجمع

أفعال، وجمعاء لهمزة التأنيث، وُجَمع للعدل، وأجمعون ال ُيتصور فيها الصرف؛ 

جاء: فعٌل ماٍض، والجيش:  "جاء الجيش أجمع"ألهنا مجموعة بالواو والنون 

 فاعل، وأجمع: توكيٌد معنوٌي للجيش مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 

؛ أغـــوينهم الفاعـــل مســـترت [39]الحجااار: {ڑ ڑ }: قـــال تعـــالى

تقديره أنا، ألنه مضارع مبدوء بالهمزة، وقلنا: إن المضـارع المبـدوء بـالهمزة فاعلـه 

دائًما ضمير مسترت تقديره أنا، والمفعـول بـه؟ ُهـم، وأجمعـين؟ توكيـٌد معنـوٌي لُهـم 

 منصوب، وعالمة نصبه الياء. 

 املتن

جمااع بشاارط تقاادم كاال علااى أجمااع، فتقااول: وإن شاائت جمعاات بااين ُكاالٍّ وأ) 

ېئ ېئ ېئ  }وكذا الباقي، قاال اهلل تعاالى:  "جاء الجيش كله أجمع"

 (.[73]ص: {ىئ
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 الشرح

؛ سـجد: فعـٌل [73]ص: {ېئ ېئ ېئ ىئ }نعم؛ كالٌم واضح 

مـاٍض، والمالئكـة: فاعـٌل مرفـوع، وكلهـم.. كـل: توكيـد معنـوي للمالئكـة مرفـوع 

يف كلهم؟ مضاٌف إليه، ضمير اتصل باسم، إًذا  وعالمة رفعه الضمة، وما إعراب هم

 علـى الضــم أو السـكون علــى 
ٌ

فكـل مضـاف، وهــم مضـاٌف إليــه يف محـل جـر مبنــي

ــوع  ــة مرف ــر للمالئك ــوٌي آخ ــٌد معن ــون: توكي ــمير، وأجمع ــد الض ــالف يف تحدي الخ

وعالمة رفعه الواو، هذا ما يتعلق بالتابع الثاين وهو التوكيد، اآلن سينتقل إلى التـابع 

 الثالث من التوابع وهو العطف. 

 املتن

والعطف، وهو: عطُف بياٍن وعطاف نساق، فعطاف البياان هاو التاابع الجاماد ) 

الذي جيء به إليضاح متبوعه كا أقسم بااهلل أباو حفاٍص عمار، أو لتخصيصاه نحاو: 

 (.[06]إبراهيم: {ھ ے ے}

 الشرح

نا النعت، نعم؛ عطف البيان يقولون: هو النعت بالجامد، وقد سبق أن شرح

وعرفنا أن النعت هو: وصف المنعوت بصفٍة من صفاته، فإن كان معرفة فالغرض 

 من النعت التوضيح، وإن كان نكرة فالغرض من النعت التخصيص. 

عطف البيان من حيث المعنى والفائدة والغرض، يعني من حيث الوظيفة 

ابع الجامد الذي جيء النحوية ما فائدته؟ هو كالنعت، إال أنه نعٌت بالجامد، هو الت

به إليضاح متبوعه إذا كان معرفة أو لتخصيصه إذا كان نكرة، فالمعرفة كقول 

أقسم باهلل أبو حفص فاعل وهو أمير  "أقسم باهلل أبو حفٍص ُعمر"الراجز: 
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المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه، فأبو حفٍص فاعل مرفوع وعالمة رفعه 

بي حفص؟ هذا بياٌن له توضيٌح له، من أبو حفص؟ بينه الواو، ُعمر ما عالقة ُعمر بأ

وضحه بأنه عمر، وصفه بأنه عمر، لكن وصفه بجامد، ما وصفه بمشتق، يعني لو 

قال: أقسم باهلل أبو حفص الصادق، أقسم باهلل أبو حفص العادل قلنا: نعت؛ ألنه 

امد؛ وصفه بوصف بمشتق، لكن عندما قال: أقسم باهلل أبو حفص عمر، فوصفه بج

 قلنا: عطف بيان والغرض منه التوضيح.

ـــيص، نحـــو:   ـــالغرض التخص ـــوع نكـــرة ف ـــان المتب  {ھ ے ے }وإن ك
؛ الصديد هـو مـا يخـرج مـن الجـرح ونحـوه، هـذا المـاء نفسـه الـذي [06]إبراهيم:

ــمى صــديد، فيقــول:  ــذا المــاء نفســه يس ــرج مــن الجــرح ه  {ھ ے ے }يخ
ماء يعني من صديد يشربون مـن صـديد، ؛ إًذا فالماء هو الصديد، من [06]إبراهيم:

فكلمة صديد هنا قلنا: الصديد هو الماء الذي يخرج من الجرح، هذا وصف أم أنـه 

جامــد؟ هــذا جامــد، الوصــف أن تريــد بــه صــفة بمعنــى الفعــل، يعنــي كلمــة بمعنــى 

الفعل، عادل يعني يعدل، فاضل يعني يفضل، كبيـر يعنـي يكـرب، فاألوصـاف تكـون 

كن الجوامد ليست بمعنى األفعال؛ بل األصـل أهنـا ال أفعـال لهـا، بمعنى األفعال، ل

؛ فقد نعت الماء باسٍم جامد وهو الصـديد، كمـا لـو  {ھ ے ے }فعندما قال: 

كلمـة حديـد هـذا الحديـد جامـد أو وصـف؟  "صنعته من عموٍد حديـدٍ "قلت مثاًل: 

ود بأنـه جامد، جامد ألنَّ له مسمى يف الخارج، هذا جامـد ومـع ذلـك وصـفت العمـ

حديد، لو قلت من: عمود قوٍي أو عموٍد مستقيم هـذا وصـف نعـت، يقـول: عمـوٍد 

حديـٍد وصــفته بالجامــد، نقــول: عطــف بيــان، فهــذا الفــرق بــين عطــف البيــان وبــين 

 النعت. 

 ( نعم. عطف النسقنعم، والنوع الثاين من نوعي العطف يقول: )
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 املتن

 (.متبوعه أحد حروف العطفوعطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين ) 

 الشرح

نعم؛ عطف النسق هو المشهور بالعطف إذا قيل: عطف أو معطوف أو أحكام 

العطف، فإذا ُأطلق العطف فُيراد به عطف النسق، وعطف النسق هو: العطف 

التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف بحرف من حروف النسق، كما قال: )

 عددها؟( ما حروف العطف وكم العطف

 املتن

 (.وحروف العطف على األصح تسعة) 

 الشرح

 حروف العطف على األصح تسعة، سيذكرها اآلن ويذكر معانيها نعم. 

 املتن

 (."جاء زيٌد وعمرٌو قبله أو معه أو بعده"الواو لمطلق الجمع نحو: ) 

 الشرح

 الواو ُأم حروف العطـف وأكثرهـا اسـتعمااًل، مـا معناهـا؟ يقـول: معناهـا ُمطلـق

الجمــع، يعنــي مطلـــق التشــريك بـــين المعطــوف والمعطـــوف عليــه، المعطـــوِف 

لمطلاق الجماع والمعطوف عليه حكمهما واحد لكـن ال تـدل علـى ترتيـب، قـال: )

( يريد أن يقول لـك: إنَّ الـواو ال تـدل "جاء زيٌد وعمرٌو قبله أو معه أو بعده"نحو: 
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عطفـت سـابق علـى الحـق،  "جاء زيد وعمرٌو قبله"على الرتتيب، يمكن أن تقول: 

يعنــي جــاء زيــٌد وعمــرٌو بعــده، عطفــت  "أو بعــده"، عطفــت متســاويين، "أو معــه"

الحًقا على سابق، كل هذا جائز يف العطف بالواو، فالواو ال تدلُّ علـى الرتتيـب، مـا 

معنى قولهم: ال تدل على الرتتيب؟ يعني ال تقتضـيه، يعنـي ال توجبـه، يعنـي ليسـت 

 توجبه وال تقتضيه، ال يعني أن األكثر ليس على ذلـك، األكثـر يف نًصا فيه، وكوهنا ال

ــمَّ  االســتعمال، يف اســتعمال الــواو يف اللغــة أكثــر مــا تــأيت واو العطــف للمســاوي، ُث

للرتتيب ُثمَّ لعكس الرتتيب، يعني إذا قيل: جاء زيٌد وعمر، هي ما تقتضـي ترتيًبـا مـا 

جــاء زيــٌد "ذا األســلوب يف اللغــة تــدل علــى ترتيــب، لكــن أكثــر مــا ُيســتعمل فيــه هــ

أهنما متساويان جاءا مًعـا، وبعـد ذلـك مـن حيـث الكثـرة يف االسـتعمال أن  "وعمرو

تـدل علـى الرتتيـب، يعنـي الثـاين جـاء بعـد األول، جـاء زيـٌد وخالـد علـى الرتتيــب، 

والثالــث مســتعمل يف اللغــة أن تــدل علــى عكــس الرتتيــب، يعنــي األول جــاء ثانًيــا، 

 }: -سـبحانه وتعـالى-أواًل، كل ذلك مستعمل يف اللغة، نعم نحو قوله  والثاين جاء
ــــذي [24]الجاثيااااة: {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ــــي ال ، يعن

يتبــادر يف الــدنيا أنــه مــا هــي إال حياتنــا الــدنيا نحيــا ونمــوت، نحيــا يف الحيــاة الــدنيا 

 ڤ ڤ ڤ ڦ }ونموت وخـالص ومـا يهلكنـا إال الـدهر، ومـع ذلـك جـاءت اآليـة: 

ــق [24]الجاثيااة: {ڦ ڦ ڦ ڄ ــواو لمطل ــر الرتتيــب؛ ألن ال ، هــذا علــى غي

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  }الجمع وال تدل على الرتتيب، عندما قال تعـالى: 

، فســــأل [058]البقاااارة: {ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ

: بِــمَّ نبــدأ؟ ولــو كــان العطــف يــدل علــى -عليــه الصــالة والســالم-الصــحابة النبــي 

ذلك، وهذا شبه اتفاق بين النحـويين، أن الـواو يف العطـف ال  الرتتيب لما سألوا عن

 تدل على ترتيب. 
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والمحققون على أنَّ أكثر استعمالها للتساوي يف الفعل، وجاء عن بعض 

النحويين أهنا تدل على الرتتيب، وهذا من األقوال التي ُتذكر مثااًل على األقوال 

 حوية المخالفة لصريح األدلة. النحوية الضعيفة، هذا من األقوال الضعيفة الن

 املتن

ج "والفاء للترتيب والتعقيب بحسب الحال، نحو: )  جاء زيٌد فعمرو، وتزوَّ

 (."زيٌد فُولد له

 الشرح

نعم؛ الفاء للرتتيب والتعقيب، للرتتيب يعني أنَّ الثاين بعد األول، أن المعطوف 

جاء زيٌد "ة، تقول: بعد المعطوف عليه، والتعقيب يعني: ليس بينهما مهلٌة طويل

إًذا فعمرو جاء ثانًيا وزيد أواًل ترتيب، وتعقيب يعني ليس بينهما مهلة  "فعمرو

 طويلة يف الُعرف. 

( نعم كل شيء بحسبه، فالمجيء يعني التعقيب بحسب الحاليقول: )

لكن مثاًل الزواج والوالدة  "جاء زيٌد فعمرو"المجيء بينهما مهلة قصيرة دقائق 

يعني ليس بينهما إالَّ المهل المعروفة يف الُعرف، يعني تسعة  "ُولد لهتزوج زيٌد ف"

لكن إذا كان بين زواجه  "تزوج فُولد له"أشهر عشرة أشهر إلى سنة، تقول: 

فكل شيء  "تزوج فُولد له"والوالدة سنتين ثالث سنوات، ما يصح أن تقول: 

 بحسبه، نعم. 
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 املتن

للتدريج  "حتى"، و"جاء زيٌد ثم عمرو" للترتيب والتراخي، نحو: "ُثمَّ "و ) 

مات "والغاية بحسب القوة والضعف، أو بحسب الشرف والخسة، مثال األول: 

امون"ومثال الثاين:  "الناس حتى األنبياء  (."استغنى الناس حتى الحجَّ

 الشرح

 نعم؛ حتى للتدريج والغاية، حتى تدلُّ على أمرين: 

 التدريج. تدل على التدريج: يعني أنَّ األمر ب

والغاية: يعني تدلُّ على هناية الفعل، وهذه الغاية تختلف، قد تكون بحسب 

مات "القوة والضعف، أو بحسب الشرف والخسة، أو بحسب غير ذلك، فتقول: 

حتى "مات الناس هذا األمر استمر وتدرج حتى األنبياء، فـ  "الناس حتى األنبياء

ة أنَّ الموت مشى يف الناس حتى وصل إلى هنا يعني الغاية هنا ليست غاي "األنبياء

 األنبياء؛ وإنما هو بحسب الشرف، يعني حتى الشرفاء حتى العظماء يموتون. 

فاألمر انتشر حتى وصل إلى  "استغنى الناس حتى الحجامون"ومثال الثاين: 

يعني أقل الناس فيما يتصور فيه االستغناء، هذا نعم هذه يعني غاية شبه حقيقة إن 

 ناء وصل إلى أقل الناس دخاًل فوصلهم االستغناء. االستغ

ننبه هنا إلى أنَّ حتى قد تأيت كما ترون حرف عطف، وقد تأيت حرف جر، 

مات الناس "كالهما جائز، والمعنى متقارب وهو: الداللة على الغاية، تقول: 

حتى األنبياُء، أو مات الناس حتى األنبياِء، واستغنى الناس حتى الحجامون، 

وإذا كانت حرف جر فهي بمعنى إلى، وإذا كانت  "تغنى الناس حتى الحجامينواس

 عاطفة فهي بمعنى الواو. 
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 "مات الناس حتى األنبياءُ "واإلعراب؟ اإلعراب: إذا كانت عاطفة نقول: 

مات: فعٍل ماٍض، والناس: فاعٌل مرفوع، وحتى: حرف عطف مبني على السكون 

اإلعراب كجميع الحروف، واألنبياء؟  ما محله من اإلعراب؟ ال محل له من

 معطوٌف على الناس مرفوع، وعالمة رفعه الضمة، والمعنى: مات الناس واألنبياُء. 

فمات الناس  "مات الناس حتى األنبياءِ "وإذا جعلنا حتى حرف جر، قلت: 

 على السكون ال محل له من اإلعراب، 
ٌ

فعٌل وفاعل، وحتى: حرف جر مبني

ور بـ حتى وعالمة جره الكسرة، والمعنى: مات الناس إلى واألنبياِء اسم مجر

 األنبياء. 

اج حتى المشاة"ومن ذلك قول العرب المشهور:  هنا الداللة يف  "قدم الُحجَّ

الغاية بحسب الضعف، يعني وصل الحجاج كلهم حتى الضعفاء منهم، فتقول: 

 حتى المشاُة أو حتى المشاِة.

 املتن

إذا كنَت عالًما  "أعندك زيٌد أم عمرو؟"نحو:  لطلب التعيين "أم"و قال: )

سواٌء عليَّ "بأن أحدهما عنده، ولكن شككت يف عينه، أو بعد همزة التسوية نحو: 

 (."أقام زيٌد أم عمرو

 الشرح

نعم؛ أم قد تأيت ألكثر من معنى فتأيت حرف عطف لطلب التعيين يف موضعين: 

ة، إذا وقعت بعد همزة استفهام، إذا وقعت بعد همزة استفهام، أو بعد همزة تسوي

أعندك "فأنت إذا قلت:  "أعندك زيٌد أم عمروٌ "هذا يف أسلوب االستفهام، تقول: 

فـ أم هنا لطلب التعيين، ما معنى طلب التعيين؟ معنى ذلك أنك  "زيٌد أم عمروٌ 
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أعندك "تعلم أن عنده أحد هذين الرجلين، وتريد منه أن يعين أحدهما، فتقول: 

فالهمزة حرف استفهام، وعندك شبه جملة خربٌ مقدم، وزيٌد مبتدٌأ  "مرٌو؟زيٌد أم ع

 مؤخر، وأم حرف عطف، وعمرٌو معطوٌف على زيٌد مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 

والموضع الثاين لـ أم التي هي حرف عطف لطلب التعيين إذا وقعت بعد همزة 

 أقام زيٌد أم سوا"التسوية، وهمزة التسوية تقع بعد كلمة سواء، كقولك: 
َّ

ء علي

فالهمزة هنا ليست لالستفهام، ليس يف الكالم استفهام، وإنما يف الكالم  "عمروٌ 

 هذا األمر وهذا األمر كالهما سواء، 
َّ

تسوية بين األمرين، تقول: سواٌء علي

 ويسمون الهمزة هنا همزة تسوية، وأم بعد همزة التسوية حرف عطف. 

 املتن

؛ [09]الكهاف: {ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ }ين نحاو: ألحد الشايئ "أو"و قال: )

 (... اآلية[89]المائدة: {ۋ ۅ ۅ ۉ }أو األشياء نحو: 

 الشرح

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  }نعم؛ 

، فالمراد من العطف هنا بـ أو: أحد هـذه األشـياء، يعنـي [89]المائدة: {ائ ەئەئ

ا معنــى الكفـارة واحــٌد مـن هــذه الثالثـة، وليســت الكفــارة جميـع هــذه الثالثـة، فهــذ

حرف العطف، واألزهري هنا كما ترون اختصر معاين أو هبـذا االختصـار اللطيـف، 

 فـ أو ألحد الشيئين، أو ألحد األشياء. 

والنحويون يفصلون هذا تفصياًل أجمل طلًبا لدقة المعاين، فيقولون: إذا وقعت 

أو بعد الطلب فهي لإلباحة أو التخيير، وإذا وقعت بعد الخرب فهي للشك أو 
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اإلهبام، إذا وقعت بعد الطلب يعني جملة تدل على طلب أمٍر أو هنٍي أو استفهاٍم.. 

ا أن تدل على اإلباحة إذا أمكن الجمع بين  إلى بقية أنواع الطلب، فهي إمَّ

المعطوف والمعطوف عليه، تقول: تعلَّم الفقه أو النحو.. هذه إباحة، تعلَّم الفقه أو 

ن تأخذ أحدهما أو تجمع بينهما، وإذا وقعت بعد النحو، يعني أبيح لك ذلك، لك أ

الطلب ولم يمكن الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه؟ فهي للتخيير، نحو: 

ج هنًدا أو أختها" هنا للتخيير، يعني اختار واحًدا من المعطوف أو المعطوف  "تزوَّ

 عليه. 

ج هنًدا أو بنـت عمتهـا؟"فإذا قلت:  باحـة، يعنـي لإلباحـة أو للتخييـر؟ لإل "تزوَّ

ڭ ڭ ڭ ڭ  }األمــر مبــاح لــك، وإن وقعــت بعــد الخــرب؟ فهــل للشــك نحــو: 

ـــو: [09]الكهاااف: {ۇۇ ـــام نح ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  }؛ أو لإلهب

 ؛ نعم تفضل. [24]سبأ: {ڇ

 املتن

 (."ما مررت بصالٍح لكن طالح"لالستدراك نحو:  "لكن"و ) 

 الشرح

ٍم مجرور، لكن ساكنة الباء: حرف جر، وصالٍح: اس "ما مررت بصالٍح "نعم؛ 

النون حرف عطف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، طالٍح: اسٌم 

 معطوٌف على صالٍح مجرور وعالمة جره الكسرة. 
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 املتن

 (."قام زيٌد بل عمرو"لإلضراب نحو:  "بل"و ) 

 الشرح

قام زيد "اإلضراب يعني نقل الحكم من األول إلى الثاين،  "قام زيٌد بل عمرو"

 نقلت القيام من زيد إلى عمرو.  "ل عمروب

 املتن

 (."جاء زيٌد ال عمرو"للنفي نحو:  "ال"و ) 

 الشرح

هذه حروف العطف التسعة، حروف العطف التسعة لها معاٍن، ولها وظائف 

ا المعاين فقد ذكرناها قبل قليل وشرحناها، بقيت الوظيفة النحوية، ما  نحوية، أمَّ

النحوية لفظية ومعنوية، واآلن سيذكر لنا األزهري وظيفتها النحوية؟ وظيفتها 

 وظيفتها اللفظية، ثم سنذكر نحن وظيفتها المعنوية. 

 املتن

فإن عطفت بهذه األحرف على مرفوٍع رفعته، أو عطفت بها على منصوٍب ) 

 (.نصبته، أو على مخفوٍض خفضته، أو على مجزوٍم جزمته

 الشرح

تجعل المعطوف كالمعطوف عليه يف  هذه وظيفة حروف العطف اللفظية: أهنا

اإلعراب، وهذا هو الذي أدخلها يف هذا الباب، باب التوابع.. أهنا ُتتبع يف اإلعراب 
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 رفًعا ونصًبا وجًرا وجزًما. 

 املتن

قام زيٌد وعمرو، ورأيُت زيًدا وعمروا، ومررُت بزيٍد وعمرو، ويقوم "تقول: ) 

 (."ويقعد زيدويقعد زيد، ولن يقوَم ويقعد زيد، ولم يقم 

 الشرح

نعم؛ هذه وظيفة حروف العطف اللفظية: أهنا تتبع المعطوف بالمعطوف عليه، 

 ووظيفتها المعنوية؟ 

وظيفتها المعنوية: أهنا تجعل المعطوف كالمعطوف عليه من حيث المعنى، 

وظيفتها  "لكن، وبل، وال"وهذه وظيفة الحروف كلها إالَّ الثالثة األخيرة وهي: 

معنوية عكس ذلك، يعني أهنا تعكس حكم المعطوف عن المعطوف النحوية ال

جاء زيٌد "عليه، كل الحروف تجعل المعطوف كالمعطوف عليه يف الحكم 

جاء زيٌد فعمرو، جاء زيٌد ثم عمرو، جاء زيٌد أو "يعني كالهما جاء،  "وعمرو

ال؛ تجعل الحكم واحد تشرك يف المجيء، إال الثالثة األخيرة: لكن، وبل، و "عمر

فهي تعكس المعنى، تجعل حكم المعطوف عكس حكم المعطوف عليه، فتقول: 

قام زيٌد بل "إًذا فاألول لم تمر به والثاين مررُت به،  "ما مررُت بصالح لكن طالح"

إًذا تنفي عنه  "وجاء زيٌد ال عمروٌ "إًذا فالثاين قام واألول أضربت عنه،  "عمروٌ 

هو الذي ذكره ابن مالك يف األلفية يف هذا  المجيء وزيد تثبُت له المجيء، وهذا

 المعنى فقال: 

حتى أمو كفيك صدٌق "أي: أم أو،  "فالعطف مطلًقا بواٍو ُثمَّ فاء حتى أم أو 

 وأتبعت لفًظا فحسُب بل وال لكن، كلم يبدو امرٌؤ لكن طال  "ووفاء
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ويف المعنى تجعل  -يعني يف اإلعراب-يقول: هذه الحروف تتبع يف اللفظ 

فهي تتبع  "بل، وال، ولكن"م المعطوف كالمعطوف عليه، إال الثالثة األخيرة حك

يف اللفظ فقط يعني يف اإلعراب، لكن يف المعنى تعكس المعنى، هذا هو التابع 

 الثالث، وهو العطف، اآلن سينتقل إلى التابع الرابع وهو: البدل.

 املتن

 (.وهو أربعة أقسام والبدل: وهو التابع المقصود بالنسبة بغير واسطة،) 

 الشرح

البدل: هو التابع المقصود بالنسبة بغير واسطة، التابع المقصود بالنسبة، يريد 

بالنسبة يعني بالحكم، والنسبة يريد بالنسبة الحكم يعني اإلسناد، فإذا قلَت مثاًل: 

ُب خمسٌة منهم" أردَت أن ُتسند المجيء نسبة المجيء حكم المجيء،  "جاء الُطالَّ

ب أم إلى خمسٍة منهم؟ أردَت أن تسنده إلى  أردَت  أن تسنده وأن تضيفه إلى الُطالَّ

الخمسة يف الحقيقة، فيقول: خمسة بدل، لماذا بدل؟ ألنه جمع بين األمرين: أنه 

ب خمسٌة منهم، رأيُت الطالَب خمسًة منهم، وسلمُت "تابع، فتقول:  جاء الُطالَّ

قصود بالحكم بالنسبة باإلسناد، يعني يف تابع، وهو الم "على الطالِب خمسٍة منهم

 الحقيقة الفعل ُمسند إليه، فهم الذين جاءوا، ولم يأِت الطالب كلهم. 

( يريد أن يخرج المعطوف عطف النسق، فإن ُقلَت: إذا كان بغير واسطةقال: )

البدل هو المقصود بالحكم والنسبة واإلسناد كما رأينا، فلماذا تأيت العرب بالمبدل 

أكلُت التفاحة "وتقول:  "جاء الُطالب خمسٌة منهم" هذا األسلوب؟ فتقول: منه يف

الُمبدل منه الذي ال تريد أن ُتسنَد الكالم  "يعجبني زيٌد صوته"، وتقول: "نصفها

إليه يف الحقيقة لماذا ُيؤتى به يف هذا األسلوب أسلوب البدل؟ يقولون: ُيؤتى 
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ب خمسةٌ "للنظر؛ ألنك إذا قلَت:  بالمبدل منه هنا تمهيًدا وتوطئًة ولفًتا  "جاء الُطالَّ

ففي هذا شيٌء من التعارض والتناقض، الُطالب وال خمسة؟ فهذا ُيلفت نظر 

فينتبه  "أكلُت التفاحَة نصفها"السامع والمخاطب؛ فهو أسلوب من أساليب التنبيه 

وهو )هو كل التفاحة وال نصف التفاحة! فهو أسلوب من أساليب التنبيه، نعم قال: 

 (.أربعة أقسام

 املتن

 {ٹ ٹ ٹ }وهاااو أربعاااة أقساااام: بااادل كاااٍل مااان كااال نحاااو: ) 
 (.[7]الفاتحة: {ڤ ڤ ڤ ڦ }[ 6]الفاتحة:

 الشرح

نعم؛ األول: بدل ُكٍل من كل وُيسمى البدل المطابق، وذلـك إذا كـان البـدل هـو 

مطــابق  المبـدل منــه، إذا كـان البــدل والُمبـدل منــه شـيًئا واحــًدا، فالبـدل حينئــٍذ بـدٌل 

ـــــــــــــة:   {ڤ ڤ ڤ ڦ }[ 6]الفاتحاااااااااااااة: {ٹ ٹ ٹ }كاآلي
؛ صراط الذين أنعم اهلل عليهم هو الصراط المستقيم، إًذا فصـراط بـداًل [7]الفاتحة:

 من الصراط. 

ـــة:  ـــرب اآلي  {ڤ ڤ ڤ ڦ }[ 6]الفاتحاااة: {ٹ ٹ ٹ }نع
ائًمـا ؛ اهِد: فعل أمر، وفاعله: مسترت تقديره أنت، وقلنا: أن فعل األمر د[7]الفاتحة:

فاعله مسترت إذا كان للمفرد، والمفعول به يعني المهدي اهدنا نحـن المتكلمـين: نـا 

ــراب  ــا إع ــراط، م ــراط يهــديهم مــاذا؟ الص ــل نصــب، اهــدنا الص ــه يف مح مفعــوٌل ب

الصراط؟ مفعوٌل ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحـة ،ثـم وصـفه ونعتـه بالمسـتقيم، 

 {ٹ ٹ ٹ }مــــا إعــــراب المســــتقيم؟ نعــــٌت للصــــراط منصــــوب، 
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؛ قلنا: صـراط بـدل كـل مـن كـل، والـذين؟ [7]الفاتحة: {ڤ ڤ }[ 6]الفاتحة:

، جملـة فعليـة [7]الفاتحاة: {ڤ ڦ }مضاٌف إليه اسم موصـوف مضـاٌف إليـه 

 صلة الموصول. 

 "جاء محمٌد أخي أو جاء أخي محمد"ومثال بدل كل من كل أيًضا أن تقول: 

منهما بدل، ويدخل يف ذلك قولك:  فمحمد هو أخي وأخي هو محمد؛ إًذا فالثاين

اسمه محمد وُكنيته أبو خالد، ويدخل يف ذلك ما سبق من  "جاء محمٌد أبو خالد"

يجوز أن ُيعرب بداًل، فعطف البيان  "أقسم باهلل أبو حفٍص عمر"قول الراجز: 

يجوز أن ُيعرب بداًل من حيث الصناعة النحوية، يعني يف الصناعة النحوية هذا 

يث المعنى؟ المعنى يختلف، معنى عطف البيان يختلف عن معنى جائز، من ح

أقسم باهلل أبو "البدل، فمعنى عطف البيان كما سبق هو معنى النعت، تقول: 

إذا قلنا: أنه عطف بيان، فمن الذي أقسم؟ أبو حفص الذي وصفته  "حفٍص عمر

قسم باهلل من؟ بأنه عمر، وإذا قلت: إنه بدل، فمعنى ذلك أن الراجز أراد أن يقول: أ

عمر، لكن سبق بقول: أبو حفص للفت النظر؛ فالمعنى يف ذلك يختلف هذا النوع 

 األول، نعم. 

 املتن

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  }وباادل بعااٍض ماان كاال نحااو: قااال: )

 (. [97]آل عمران: {ڭڭ

 الشرح

؛ هلل: شبه ُجملة خرب مقـدم، [97]آل عمران: {ھ ھ ے ے ۓ }نعم؛ 

حج البيت: مبتدأ مؤخر، يقول: حج البيت ما بالـه؟ هلل، على الناس: جار ومجرور، 
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م الخــرب  ؛ [97]آل عمااران: {ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ }ثـم قــدَّ

من: اسم موصول بمعنى الذي، وإعرابه: بدل، بدل مـن مـاذا؟ مـن النـاس، والبـدل 

يقع موقع المبـدل منـه كمـا رأيـتم وهـو المقصـود بـالكالم، هـاتوا مـن اسـتطاع إليـه 

ها مكان الناس، فيكون معنى اآلية: وهلل علـى مـن اسـتطاع إلـى البيـت سبياًل وضعو

سـبياًل حــجُّ البيــت، وهــذا المقصــود باآليــة واهلل أعلــم، فــالحج إنمــا يجــب هلل علــى 

بدل كل من كل، أم بعض من كل؟ بعض  "الناس"بدل من  "من"المستطيع؛ فلهذا 

من بدل بعـٍض مـن كـل من كل؛ ألن المستطيع بعُض الناس يعني جزٌء من الناس، و

 "قـرأُت الكتـاب الفصـل األول منـه"أو تقـول:  "أكلـت التفاحـة نصـفها"أن تقول: 

 .. ونحو ذلك، نعم. "بنينا المسجد الدور األول منه"وكأن تقول: 

 املتن

 {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ }وبااااااادل اشاااااااتمال نحااااااااو: قاااااااال: )
 (.[207]البقرة:

 الشرح

ال يف الشـهر ؛ يسألونه عن مـاذا؟ عـن القتـ {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ }

أهنم يسألونه عن الشهر الحـرام، يعنـي تحديـد  -واهلل أعلم-الحرام، وليس المعنى 

الشهر الحرام، ما الشهر الحرام؛ ال هم لم يسألوا عن ذلك؛ وإنما سألوا عـن القتـال 

م الشهر الحـرام فقـال:   {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ }يف الشهر الحرام؛ ثم قدَّ
ا فهو بدل، لكـن مـن أي أنـواع البـدل؟ مـا العالقـة ؛ فـ قتاٍل تابع مقصود بالحكم، إذً 

بين القتال والشهر؟ هو هو لنقول: بدل كل من كل؟ ال، بعٌض من كل؟ القتال جـزٌء 

من الشهر؟ ال؛ إًذا فالعالقة هنا ليست كلية وال جزئية، فيقولون: بدل اشتمال، بـدل 
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أو جزئيـة كاآليـة،  اشتمال يف كل ما لـم تكـن العالقـة بـين البـدل والمبـدل منـه كليـةً 

ما العالقة بين الصـوت والخطيـب؟ الصـوت  "يعجبني الخطيب صوته"وكقولك: 

لـيس كـل الخطيــب، وال جـزًءا مــن الخطيـب، الجــزء الـذي يمكــن أن ينفصـل هــذا 

تعجبنـي هنـٌد جمالهـا، تعجبنـي هنـٌد أدهبـا، يعجبنـي زيـٌد كالمـه، "الجزء، وتقـول: 

هذا بدل بعض ألنه جزء يمكـن  "يٌد وجههيعجبني ز"فإن قلت:  "يعجبني زيٌد خطه

 أن ينفصل، نعم. 

 املتن

أردَت أن تقول الفرس،  "رأيُت زيًدا الفرس"وبدل الغلط نحو: قال: )

 (.فغلطَت فذكرَت زيًدا عوًضا عن الفرِس، ثم أبدلَت الفرس منه

 الشرح

نعم؛ هذا واضح، هذا ما يتعلق بالبدل، وهو آخر التوابع، والتوابع ذكرها 

زهري يف آخر المرفوعات، فبذلك نكون قد انتهينا من المرفوعات من األسماء األ

وهي: الفاعل، ونائب الفاعل، والمبتدأ وخرب المبتدأ، واسم كان وأخواهتا، وخربُ 

 إنَّ وأخواهتا، والتابع المرفوع، اآلن سينتقل إلى المنصوبات. 

 

=== 
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 املنصوبات

 املتن

به، والمفعول المطلق، والمفعول من أجله، المنصوبات ستة عشر: المفعول ) 

والمفعول فيه، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إنَّ وأخواتها، والحال، 

والتمييز، والمستثنى، واسم ال، والمنادى المضاف وشبهه، وخبُر كاد وأخواتها، 

ه وخبر ما الحجازية وأخواتها، والتابع للمنصوب والفعل المضارع إذا دخل علي

 (.ناصٌب ولم يتصل بآخره شيء

 الشرح

 هذه ستة عشر منصوًبا، سيذكرها اآلن باًبا باًبا، ويتكلَّم عليها، نعم. 

 املفعول به

 املتن

 (.ولها أبواب: األول: المفعول به، وهو: االسم الذي وقع عليه فعل الفاعل) 

 الشرح

من أجله،  المنصوبات األولى هي: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول

والمفعول فيه، والمفعول معه، ويقال فيها: المفاعيل الخمسة، وهذه المفاعيل 

الخمسة كلها الغرض منها واحد وهي أهنا قيٌد على الفعل، كلها يؤتى هبا قيود على 

الفعل، وكذا أكثر المنصوبات كما سيأيت، أكثر المنصوبات يف الكالم هي قيوٌد 

ا أن يأيت بالفعل مطلًقا، فقط أراد أن يسند الفعل إلى على الفعل، فإنَّ المتكلم إمَّ 

الفاعل، وأحياًنا يريد مع إسناد الفعل إلى الفاعل أن ُيبيِّن شيًئا معينًا يف الفعل، أن 
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ُيقيد الفعل، أن يقيد هذا الفعل بذكر زمانه أو مكانه أو سببه أو من وقع عليه، أو من 

: هل أكل أخوك؟ تقول: أكل أخي خالص ُفعل الفعل وهو موجود، فإذا ُقلَت مثاًل 

 . "أكل أخي"تم الكالم، أردَت فقط أن تسند األكل إلى أخيك 

أكل أخي "فتقول:  "األكل"وأحياًنا تريد أن تبين األمر الذي وقع عليه الفعل 

فتفاحًة ما  "أكل أخي تفاحةً "فإذا قلَت:  "تفاحًة أو ُخبًزا، أو أكل أخي عشاءً 

ياٌن لِما وقع الفعل عليه، لما وقع األكل عليه، وكان يمكن عالقتها باألكل؟ ب

ما عالقة الصباح باألكل  "أكل أخي تفاحًة صباًحا"تستغني عنها، فإذا قلَت: 

بالفعل؟ بياٌن لزمانِه، فصباًحا بياٌن لزمان األكل، يعني: أنَّ األكل وقع على الصباح 

 زمن الصباح، مفعوٌل فيه، أم وقع يف الصباح؟ وقع يف الصباح، األكل مفعوٌل يف

هات العالقة بين الصباح واألكل، لو قيل لك: ما العالقة بين الصباح واألكل؟ 

ستقول الصباح ما باله؟ الصباح مفعوٌل األكل فيه، الصباح مفعوٌل األكل يف زمانه، 

كذا كان يقول النحويون المتقدمون وهم يفسرون، يقولون: الصباح مفعوٌل األكل 

 صاروا يختصرون ذلك فيقولون: الصباح مفعوٌل فيه.  فيه، ُثمَّ 

فما العالقة بين هذا المكان أمام  "أكل أخي تفاحًة أمام البيت"فإذا ُقلَت: 

البيت واألكل؟ مكان األكل، ولو أردَت أن تبين العالقة بين هذا المكان واألكل؛ 

يه، ثم اختصروا لقلَت: أمام البيت مفعوٌل األكل فيه، ثم نختصر ونقول: مفعوٌل ف

ذلك أكثر وقالوا: ظرف زمان، يعني مفعوٌل الفعل يف زمانه، وقالوا: ظرف مكان، 

 يعني مفعول من فعل يف مكانه. 

ما العالقة بين الخوف واألكل؟  "أكل أخي تفاحًة خوًفا من أبي"وإذا قلَت: 

سببه، نقول: الخوف مفعوٌل األكل من أجله، ثم نختصر مفعوٌل من أجله أو 

جله.. وهكذا؛ إًذا فالمفاعيل هي قيٌد للفعل، يعني قيٌد يبين شيًئا خاًصا يف الفعل، أل
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أردَت أن تغلق الفعل أغلقه، أردَت أن تفصصه وأن تقيده بشيٍء من القيود، 

 المفاعيل الخمسة من قيود الفعل. 

هذا فعل مطلق، أسندَت التمشية إليك، فإذا  "تمشيُت "طيب، فإذا قلَت مثاًل: 

تمشيُت "المكان،  "تمشيُت أمام الحديقة"بينَت الزمان،  "تمشيُت صباًحا": قلَت 

مفعول معه، ما  "تمشيُت والشاطئ"مفعول ألجله سبب،  "ترويًحا عن نفسي

عالقة الشاطئ بالتمشية؟ الشاطئ: مفعوٌل التمشية مع وجوده، ما وقعْت التمشية 

شيَت، الشاطئ ما يقع ظرف عليه وال يف زمانه وال يف مكانه؛ ألنك تريد أنك تم

زمان وال ظرف مكان وال سبب، وإنما تريد أن تقول: تمشيُت وهذا الشيء 

تمشيُت والشاطئ، "بصحبتي فقط بياٌن لشيٍء كان معك وأنت تفعل الفعل، 

شيء كان موجود معك وأنت تفعل الفعل  "تمشيت والجوال، تمشيت والجريدة

 ب المفعول معه. تريد أن تبينه، تبينه بأي أسلوب؟ بأسلو

أكاًل لها  "أكلُت التفاحة أكاًل، أو أكل أخي تفاحًة أكاًل "طيب، فإذا ُقلَت: 

لها عالقة أم ليس لها عالقة؟ أكاًل له  "أكلُت التفاحة أكاًل "عالقة بالفعل أكَل، 

عالقة بالفعل أكل أم ليس له عالقة؟ له عالقة، طيب هذه العالقة عالقة مقيدة 

أكاًل المفعول األكل عليه؟ مفعول األكل  "كلَت الطعام أكاًل أ"بحرف جر؟ يعني 

فيه؟ مفعول األكل لسببه؟ مفعوٌل األكل معه؟ ال؛ إًذا بينهما عالقة ولكن ليست 

عالقة مقيدة بحرف جر، وإنما هي عالقة مطلقة، بينهما عالقة مطلقة، بينهما مطلق 

: مفعوٌل مطلق؛ ألن عالقة؛ ألن األكل مصدر أكل، أكل يأكل أكاًل؛ فيقولون

 العالقة بينهما عالقٌة مطلقة ال مقيدة بحرف جر، نقرأ اآلن المفاعيل، نعم. 
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 املتن

أنزل "األول: المفعول به؛ وهو: االسم الذي وقع عليه فعل الفاعل حقيقًة كا ) 

 (.ويصحُّ نفيُه عنه "أنبت الربيع البقل"، أو مجاًزا كا "اهلل الغيث

 الشرح

( نعم المفعول فعول به هو: االسم الذي وقع عليه فعل الفاعلالمنعم؛ قال: )

ضربُت زيًدا، وأكرمُت زيًدا، "به هو اسٌم يدلُّ على من وقع الفعل عليه حقيقًة كـ 

؛ فإنَّ فعل الفاعل هنا وقع "وبنيُت المسجَد، ورفعُت الكتاَب، وأنزل اهلل الغيث

 والمفعول حقيقًة. 

؛ "أنبَت الربيُع البقل، أو أنبَت المطُر الربيعَ "الم كـ أو مجاًزا يعني توسًعا يف الك

ففعل الفاعل وقع على المفعول مجاًزا؛ ألن الفاعل يف الحقيقة هو اهلل، هذه من 

 التوسعات الواضحة. 

ما "( يعني أراد أن يدخل يف المفعول معه نحو قولك: ويصحُّ نفيُه عنهقال: )

: مفعوٌل به، الضرب وقع على زيد، فإذا ضربُت: فعٌل وفاعل، زيًدا "ضربُت زيًدا

فعل الفاعل وقع وال ما وقع؟ ما وقع، وهذا األمر ما كان  "ما ضربُت زيًدا"قلَت: 

ينبغي أن يذكره وينص عليه يف هذا الكتاب المتوسط، قد ُيذكر يف كتب المبتدئين؛ 

أ يعرف ألن المبتدئين ربما يلتبس عندهم هذا األمر، لكن الذي شدَّ يف النحو وقر

ما "فعل وفاعل ومفعول به، ثم دخل النفي بعد ذلك  "ضربُت زيًدا"أنَّ األصل 

 فما أدخلت النفي ولم تغير شيًئا من األحكام، نعم.  "ضربُت زيًدا
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 املتن

 (.وهو على قسمين: ظاهرٍ ومضمر) 

 الشرح

قلنا: هذا التقسيم ليس لحقيقة الحصر، وإنما يقول: إنَّ األسماء مظهرٌة أو 

 ضمرٌة تقع مفعواًل به، نعم. م

 املتن

والمضمر قسمان: متصل  "ضربُت زيًدا، وما ضربُت زيًدا"فالظاهر نحو: ) 

ومنفصل، فالمتصل: ما ال يتقدم على عامله وال يلي إال يف االختيار، والمنفصل: 

 بخالفه وكل منهما اثنا عشر. 

كم، أكرمكن، أكرمني، أكرمنا، أكرمَك، أكرمِك، أكرمكما، أكرم"المتصل: 

 . "أكرَمه، أكرمها، أكرمهما، أكرمهم أكرمهن

والمنفصل: إياي، إيانا، إياَك، إياِك، إياكما، إياكم، إياكن، إياُه، إياها، إياهما، 

 (.إياهم، إياهن

 الشرح

نعم؛ يقول: إنَّ الظاهر يقع مفعواًل به، وأمثلته واضحة، والمضمر الضمير يقع 

فصاًل، وسبق أن ذكرنا الضمائر المتصلة وأهنا تسعة، مفعواًل به متصاًل كان أو من

فخمسٌة منها ال تكون إال رفًعا وهي: تاء المتكلم، وألف االثنين، وواو الجماعة، 

وياء المخاطبة، ونون النسوة؛ هذه ال تقع إال رفًعا، فلهذا ال ُيتصور فيها أن تقع 

 ن البداية. مفعواًل به؛ ألن المفعول به نصب، إًذا هذه خرجت أصاًل م
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والقسم الثاين: ما يقع نصًبا وجًرا، وهي: ياء المتكلم، وكاف المخاطب، وهاء 

 الغائب. 

 والثالث: ما يقع رفًعا ونصًبا وجًرا وهو نا المتكلمين. 

إًذا عندنا هذه الضمائر األربعة: ياء المتكلم، وكاف المخاطب، وهاء الغائب، 

فمتى تقع مفعواًل به؟ الجواب: تقع مفعواًل ونا المتكلمين هذه قد تقع مفعواًل به؛ 

به إذا اتصلت بفعل، هذه الضمائر إذا اتصلت بفعٍل خاصًة ياء المتكلم وكاف 

المخاطب وهاء الغائب، إذا اتصلت بفعٍل فال تكون إالَّ مفعواًل به، وإن أردتم بقية 

على الرفع أعاريبها فهي ال تخرج عن أربعة أعاريب؛ ألنا ذكرنا إعراب تايون مبني 

الخمسة، وأهنا ال تخرج عن ثالثة أعاريب، طيب وياء المتكلم وكاف المخاطب 

وهاء الغائب هذه الثالثة ال تخرج عن أربعة أعاريب، ألهنا إما أن تتصل بفعٍل مثل: 

كتابي، "فهي مفعوٌل به، وإما أن تتصل باسٍم مثل:  "أكرمني، وأكرمَك، وأكرمه"

ا أن تتصل بحرف جر: فهي مضاٌف  "وكتابك، وكتابه إليه يف محل جر، وإمَّ

فهي يف محل جر، وإما أن تتصل بإن وأخواهتا؛ مثل:  "الكتاب لي، ولَك، وله"

، ما لها إالَّ هذه األعاريب: اثنان  "إين، وإنَك، وإنه" فهي يف محل نصب اسم إنَّ

نصب، إذا اتصلت بفعل مفعول به يف محل نصب، وإذا اتصلت بإن وأخواهتا اسم 

إنَّ يف محل نصب، واثنان جر إذا اتصلت باسم مضاف إليه يف محل جر، وإذا 

اتصلت بحرف جر يف محل جر، إعراهبا ال يتجاوز ذلك، وهذا الذي قلناه من قبل: 

إنَّ الضمائر المتصلة إعراهبا منضبط؛ ألن العرب وضعته هكذا، هذا الضمير 

 المتصل. 

إلـخ، أراد إيـاك  "إيـاي، وإيانـا..."ل: قال: والمنفصل أيًضا يقع مفعـواًل بـه، قـا

وإياُه وفروعهما، فإياك وإياُه وإياي، وإياهم، وإياك وفروعهن هـذه تقـع نصـًبا، كـأن 
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وهي حينئٍذ ال تقـع إالَّ بعـد إال أو  "ما أكرمُت إالَّ إياه، ال أحب إال إياك"تقول مثاًل: 

بـه، يعنـي ال يتصـور فيهـا يف أول الُجملة، وإعراهبا: مفعوٌل به، هـذه إعراهبـا مفعـول 

بقية األعاريب التي ذكرناها قبل قليل، ال تأيت اسًما إلن وأخواهتا؛ ألهنـا إذا اتصـلت 

بإن وأخواهتا ال بد أن نأيت بضمير متصل وهذا ضمير منفصـل، وال تتصـل بحـروف 

الجر، لو اتصلت بحروف الجر كانت ضمائر متصلة هذه منفصلة، وال تأيت مضاف 

م، لو اتصلت باسم كان الضمير متصل، هـذه ال تـأيت إال مفعـواًل بـه، إليه تتصل باس

؛ فالعبـادة واقعـة [41]يوساف: {ڑ ک ک ک کگ }إما أن تقـع بعـد إالَّ نحـو: 

على من؟ واقعة على اهلل الُمعرب عنه هنا بالضمير إيـاه، أو تـأيت يف أول الجملـة مثـل: 

الفاعــل أنــا أحبــك أنــا،  فإيــاك مفعــول بــه مقــدم، واألصــل: أحبــَك، "إيــاَك ُأحــب"

والكاف مفعول به ضمير متصل، ثم أردَت أن تقدم الضمير المتصل فقدمتـه يف أول 

إيـاك "الجملة، فال بد أن تقلبه إلى ضمير منفصل لكي يقوم ويستقل بنفسه، فقلَت: 

 فإياك مفعول به.  "ُأحب

م يف أن يكـون إيـاك مبتـدأ ألنـه اسـ "إياك أحب"فإن قلَت: هل يجوز يف قولك: 

ــون  ــد أن يك ــدأ ال ب ــب، والمبت ــمير نص ــه ض ــة؟ الجــواب: ال يجــوز؛ ألن أول الجمل

؛ فإيـاك [5]الفاتحاة: {ٿ ٿ ٿ ٿ }مرفوًعا؛ ومـن ذلـك قولـه تعـالى: 

م المفعـول بـه إلرادة الحصـر، فلمـا  نعبد أصلها يف اللغـة واهلل أعلـم نعبـدك، ثـم ُقـدِّ

مت الكاف انقلبت إلى ضميٍر منفصل، فقيل:  ؛ فإيـاَك [5]الفاتحة: {ٿ ٿ }تقدَّ

مفعوٌل به مقدم وليست مبتدًأ، نعم هذا ما يتعلـق بـالمفعول بـه، نعـم نقـرأ المفعـول 

 المطلق. 
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 املفعول املطلق

 املتن

د لعامله، أو المَبيِّن لنوعه أو )  الثاين: المفعول المطلق، وهو المصدر المؤكِّ

 (.لعدده

 الشرح

وهو ( قال: )ين لنوعه أو لعددهوهو المصدر المؤكد لعامله، أو المب) 

( يريد أن المفعول المطلق ال يقع إال مصدًرا، والمصدر نوٌع من أنواع المصدر

االسم، والمراد بالمصدر: هو التصريف الثالث للفعل، إذا صرفت الفعل ثالثة 

ضرب يضرب ضرًبا، وأكل "تصريفات فإن التصريف الثالث هو المصدر، تقول: 

 "لس جلوًسا، وذهب يذهب ذهاًبا، شرب يشرب شرًبايأكل أكاًل، وجلس يج

فالمصدر له أوزان مختلفة، والسليقة إلى اآلن تأيت بأغلب هذه المصادر على 

 الصواب، فالمصدر هو التصريف الثالث للفعل هذا المصدر. 

المصدر هذا إذا أتيَت به يف جملة فجعلته منصوًبا بعد فعله فهو مفعوٌل مطلق، 

لمطلق ال بد أن يكون مصدًرا ليس أي اسم، ال بد أن يكون مصدًرا، إًذا فالمفعول ا

وأن يكون منصوًبا، وأن يكون بعد فعله، فنقول: المفعول المطلق هو: المصدر 

جلسُت جلوًسا طوياًل، وقرأُت قراءًة مفيدة، "المنصوب بعد فعله؛ كأن تقول: 

ة، وشرحُت للطالب ونظرُت يف هذا األمر نظر المتأمل، وصليُت هلل صالًة خاشع

؛ فهذا قوله: )هو "شرًحا واضًحا، واستمعنا من الشيخ استماًعا طوياًل.. وهكذا

 المصدر(. 

د لعامله، أو المبيِّن لنوعه أو لعددهثم قال: ) ( هذه فائدة المفعول المؤكِّ
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المطلق، فائدته أغراضه، لماذا يؤتى بالمفعول المطلق؟ لهذه األغراض التي 

 سيشرحها، تفضل. 

 املتن

ضربت ضرًبا، وأنا ضارٌب ضرًبا، وعجبُت من "فالمؤكد لعامله نحو: قال: )

 (."ضربك ضرًبا

 الشرح

المؤكد لعامله هو المصدر المنصوب الذي لم يوصف ولم ُيضف ولم يدل 

 نعم.  "جلسُت جلوًسا، قمُت قياًما، ضربُت ضرًبا، بنيُت بناًء.. وهكذا"على عدد، 

 املتن

ضربت ضرًبا شديًدا، أو ضربت ضرب األمير، أو "حو: والمبين لنوعه ن) 

 (."ضربت ذلك الضرب، أو ضربت الضرب

 الشرح

ضربُت ضرًبا "المبين للنوع هو ما فيه بياٌن لشيٍء من صفة الفعل، كأن تقول: 

ضربت: فعٌل وفاعل، ضرًبا: مفعواًل مطلًقا، شديًدا: صفة للمفعول  "شديًدا

سه ما فائدته والغرض منه؟ بيان لنوع الضرب، المطلق، طيب المفعول المطلق نف

فقط، هل بينَت نوع  "ضربُت ضرًبا"ضربت أي نوع؟ ضرًبا شديًدا، فإن قلَت: 

فقد  "ضربُت ضرًبا"الضرب؟ هو ضربَت أكيد ضرًبا ما ضربَت أكاًل، فإذا قلَت: 

فقد بينَت  "ضربُت ضرًبا شديًدا"أكدَت الفعل، ضربُت أكيد أين ضربُت، فتقول: 

ضربُت ذلك "يعني مثل ضرِب األمير، أو  "ضربُت ضرَب األمير"نوع الفعل، أو 
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فـ ال هنا العهدية، يعني  "ضربُت الضرب"إذا قلَت:  "الضرب، أو ضربُت الضرَب 

 الضرب المعهود، يعني ضربُت الضرَب الذي تعرفه. 

 املتن

 (."ضربت ضربًة أو ضربتين، أو ضربات"والمبين لعدده نحو: ) 

 الشرح

ضربًة مفعوٌل مطلق  "ضربُت ضربةً "نعم؛ المبين للعدد هو ما دلَّ على عدد، 

منصوب وعالمة نصبه الفتحة، فإن قيل: ما الغرض والفائدة منه؟ تقول: بيان لعدد 

الفعل، كم مرة ضربَت؟ مرة واحدة، أو ضربَت ضربتين، أو ضربَت ضرباٍت؛ 

ذه كلها مفاعيل مطلقة وكذلك ضربَت عشر ضرباٍت، أو ضربَت مائة ضربٍة، ه

لبيان العدد، نقف هنا إن شاء اهلل، ونكمل بعد الصالة واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم 

 على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

 

=== 
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﷽ 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 -وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فضله الدرس الرابع من دروس شرح األزهرية، للشيخ فنستكمل بعون اهلل و

خالد بن األزهري، اإلخوة كانوا يسألون عن طريقة األسئلة، فأخربوين أنني أنا 

الذي سأضع األسئلة، فاألسئلة ستكون يف الغالب تطبيقية، وستكون إن شاء اهلل 

 واضحًة ومباشرة، ولن تتجاوز األزهرية وما قلناه يف شرحها. 

( المفعول ألجلها إخوان عند المنصوب الثالث من المنصوبات قال: )توقفنا ي

 تفضل اقرأ. 

 املفعول ألجله

 املتن

الثالث: المفعول ألجله؛ وهو: المصدر المذكور علًة لحدٍث قال رحمه اهلل: )

قمُت إجالاًل للشيخ، وضربُت ابني تأديًبا، "شاركه يف الزمان والفاعل نحو: 

 .("وقصدتك ابتغاء معروفك

 الشرح

نعم؛ المفعول ألجله كما سبق أن ذكرنا هو سبب الفعل، علة الفعل، إالَّ أنه 

يكون على طريقة معينة، وهو أن يكون مصدًرا منصوًبا، فلهذا قال يف المفعول 

ألجله: وهو المصدر، فلكي تعرب مفعواًل ألجله ال بد أن يكون هذا مصدًرا، ال 

يعني للقمح، ألجل  "جئتك القمح": يكون غيره من األسماء، ال تقول مثاًل 
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جئتك حًبا "القمح، ال كالم ما يصلح ال بد يكون هذا المنصوب مصدًرا، تقول: 

ال بد أن  "لك، جئتك طلًبا لرضائك، جئتك خوًفا من عقوبتك، جئتك إرضاًء لك

يكون مصدًرا، وهذا المصدر المنصوب ُيذكر علًة لحدث، لحدث يعني لفعل 

الفاعل، يعني أن زماهنما: زمان المفعول ألجله، وزمان الفعل شاركه يف الزمان و

الُمعلَّل واحد، زمان المفعول ألجله وزمان فاعل المفعول ألجله وفاعل هذا 

فاعل المجيء  "جئتك إرضاًء لك"الفعل الُمعلَّل أيًضا واحد، كأن تقول: 

ك يعني المتكلم، إرضاًء من الذي يرضي؟ المتكلم؛ فالفاعل واحد فيهما، جئت

فعلُت المجيء، إرضاًء فالمجيء واإلرضاء كالهما وقع يف الزمان الماضي، فال بد 

قمُت "أن يكون زماهنما واحد وأن يكون فاعلهما واحًدا ال مختلًفا، وضرب أمثلة: 

ف بـ  "وضربُت ابني تأديًبا"هذا مصدر منكر،  "إجالاًل للشيخ هذا مصدر لكنه ُمعرَّ

هذا مصدر معرف باإلضافة، أراد أن يقول: إنَّ  "فكقصدتك ابتغاء معرو"أل، و

المفعول ألجله قد يكون نكرًة، وقد يكون معرًفا بـ أل، وقد يكون معرًفا باإلضافة 

 كل هذا جائز، نعم. 

 املفعول فيه

 املتن

ن قال: ) الرابع: المفعول فيه، وهو الُمسمى ظرًفا عند البصريين، وهو ما ُضمِّ

 (.طلًقا، أو اسم مكاٍن مبهممعنى يف من اسم زماٍن م

 الشرح

ا الرابع: المفعول فيهنعم؛ يقول: ) ( المفعول فيه يعني الذي ُفعل الفعل فيه، إمَّ

يف زمانه ويسمونه ظرف الزمان، أو يف مكانه ويسمونه ظرف المكان؛ وهو المسمى 
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 ظرًفا عند البصريين، مصطلحات تختلف بين النحويين. 

ن معرفه قال: ) ( عنى يف من اسم زماٍن مطلًقا، أو اسم مكان مبهمهو ما ُضمِّ

فمفعول يف يعني ظرف الزمان وظرف المكان ال ُبدَّ أن يكونا على معنى يف، تقول: 

ذهبُت "أي: يف الليل، تقول:  "وُزرتك لياًل "يعني يف الصباح،  "جئُت صباًحا"

ذلك على أي: ذهبُت يف الصباح وُعدُت يف المساء، فكل  "صباًحا وعدُت مساًءا

يعني: جلسُت يف هذا المكان الذي هو  "جلسُت أمام األستاذ"معنى يف، تقول: 

يعني صليُت يف هذا المكان الذي هو خلف  "وصليُت خلف اإلمام"أمام األستاذ، 

اإلمام، ... وهكذا ال ُبدَّ أن يكون على معنى يف، فإن لم يكن على معنى يف فليس 

 . بظرٍف، ال ظرف زمان وال ظرف مكان

( يعني كل اسم زمان، اسم يدل على زمان، فإنه من اسم زماٍن مطلًقاقال: )

يصح أن ينتصب على الظرفية الزمانية، أي: اسم زمان، يعني اسم يدل على زمان، 

سواٌء كان هذا مبهًما مثل: وقت، زمان، برهة، جلسُت، انتظرُتك وقًتا، انتظرُتك 

يعني غير محددة، أو كان الزمان محدًدا:  زمنًا، انتظرُتك برهًة، هذه أوقات مبهمة

انتظرُتك ساعًة، انتظرُتك دقيقًة، فالزمان كلُه مبهٌم أو محدٌد يجوز أن ينتصب على 

 الظرفية الزمانية إذا كان على معنى يف. 

ا لو قلَت مثاًل:  الوقت هنا ليس بظرف زمان؛ ألنه ليس على  "الوقت طويٌل "أمَّ

لم يكن اليوم األول  "اليوم يوم الخميس"لَت مثاًل: معنى يف؛ بل هو مبتدأ، لو ق

ظرًفا، وال الثاين ظرًفا؛ ألنَّ المعنى ليس على معنى يف، ال يمكن أن تقدر يف ال يف 

األول وال يف الثاين؛ بل األول مبتدأ والثاين خرب، والظرف ال بد أن يكون على معنى 

 يف. 

دلَّ على مكان، لكن أسماء  اسم المكان: كل اسمٍ  "أو اسم زماٍن مبهم"قال: 
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المكان ال يجوز أن ينتصب منها على الظرفية المكانية إال ما كان مبهًما، ما معنى 

مبهم؟ يعني غير محدد، أسماء المكان المحددة هذه ال يجوز أن تنتصب على 

المسجد، "هذا محدد مكان محدد  "المسجد"الظرفية المكانية، اسم مكان محدد 

هذه أماكن لكن أماكن محددة، ما  "لجامعة، المدرسة، الشارعالبيت، الغرفة، ا

مشيُت "يعني صليُت يف المسجد، ما تقول:  "صليُت المسجد"يجوز أن تقول: 

يعني يف المدرسة، هذه ال  "درسُت المدرسة"يعني يف الشارع، ما تقول:  "الشارع

فية المكانية، يجوز أن تنتصب على الظرفية المكانية؛ وإنما الذي ينتصب على الظر

هو ظرف المكان أو اسم المكان المبهم يعني غير المحدد الذي ليس له حدود؛ 

أمام المسجد طبًعا هو مكان، ولكن  "انتظرتك أمام المسجد"كأن تقول مثاًل: 

خلف اإلمام يعني من  "صليُت خلف اإلمام"أطرافه ليست محددة شائعة مبهمة، 

إلمام، فحدوده ليست معينة ومحددة، فلهذا خلفه إلى ما ال هناية، كل هذا خلف ا

 يصح أن تقع ظرف مكان. 

ومن ذلك: أسماء المكان، أسماء الجهات النسبية وهي: أمام وخلف وفوق 

وتحت ويمين ويسار، هذه كلها أسماء مكان، لكنها ليست محددة مبهمة، تقول: 

ليست جلست يمين زيد، يمين زيد ليس مكاًنا محدًدا، هو مكان لكن أطرافه 

محددة مبهمة، وجلست أمامه، وجلست خلفه، وجلست يمينه، وجلست فوقه، 

جلست تحت الشجرة، كل ذلك يجوز أن يقع ظرف مكان؛ ألهنا أسماء مكان 

 مبهمة، نعم اآلن سيمثل نحو؟ 

 املتن

ُصمُت يوًما، أو يوًما طوياًل، أو يوم الخميس، أو اليوم، أو "نحو: قال: ) 

 (."أسبوًعا
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 الشرح

اليوم لم يقع عليه الصوم، فليس  "ُصمُت يوًما"أمثلة على ظرف الزمان  هذه

مفعواًل به؛ وإنما وقع الصوم فيِه؛ فلهذا الصوم الزم فعٌل الزم ليس متعدًيا، فلو 

فـ رمضان مصوم أم مصوٌم فيه، يعني وقع  "صام المسلمون رمضان"قلَت مثاًل: 

صمُت يوًما "مفعواًل به، أو تقول: الصوم عليه أم فيه؟ فيه؛ فهو ظرف زمان وليس 

أين الظرف؟ يوًما، طيب وطوياًل ما إعرابه؟ هذا نعت، نعٌت ليوًما  "طوياًل 

يوم الخميس ظرف، يوم ظرف منصوب  "ُصمُت يوَم الخميس"منصوب، أو 

ُصمُت اليوم، أو "وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف والخميس مضاٌف إليه، أو 

مرة يأيت بظرف الزمان نكرة أو مرة معرفة؛ ليقول: إن  تنظرون أنه "ُصمُت أسبوًعا

 ظرف الزمان يصح أن يكون نكرة ويصح أن يكون معرفة، نعم. 

 املتن

جلسُت خلف زيٍد، أو فوقه، أو تحته.. وما أشبه "والمكان المبهم نحو: ) 

وما صيغ من الفعل كا  "ِسرُت مياًل "كا  "ذلك من أسماء الجهات والمقادير

 (."ى زيدرميُت مرم"

 الشرح

جلسُت خلف زيٍد أو "نعم؛ اسم المكان المبهم ما كانت حدوده غير معينة؛ كـ 

أمام، وُقدام، وخلف، "فوقه أو تحته وما أشبه ذلك من أسماء الجهات مثل: 

ووراء، وفوق وأعلى وتحت وأسفل، ويمين وذات اليمين، ويسار وذات الشمال 

 هذه كلها أسماء مكان مبهمة.  "وشمال

سرُت مياًل، أو سرُت مرًتا، أو سرُت كياًل، أو ِسرُت "( مثل: والمقاديرال: )ق



 

 216 
 النحو يفاألزهرية 

 

e 

g h 

f  

يعني رميُت يف المكان الذي رمى  "رميُت مرمى زيد"وما صيغ من الفعل كـ  "بريًدا

فيه زيد، فـ مرمى زيد هذا ظرف مكان؛ فهذا ما يتعلق بظرف الزمان وظرف المكان 

 الذي يسميان المفعول فيه، نعم.

 ول معهاملفع

 املتن

الخامس: المفعول معه، وهو االسم الفضلة الواقع بعد واو المصاحبة ) 

أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه  "جاء األمير والجيش"المسبوقة بفعل نحو: 

 (."أنا سائٌر والنيل"نحو: 

 الشرح

( قلنا هو االسم الفضلة الواقع بعد واو المصاحبة المسبوق بفعلٍ نعم؛ يقول: )

يف المفعول معه هو: اسٌم منصوٌب يبين شيًئا كان بمصاحبة الفاعل أو يف تعر

من الذي فعل المشي؟  "مشيُت والكتاَب "المفعول به وقت الفعل، فتقول مثاًل: 

المتكلم مشيُت، طيب والكتاب هل فعل المشي؟ ال؛ إًذا ال يصح أن تكون الواو 

يف الفعل؛ ألن الكتاب ما هنا واو العطف، ال يصح أن تشرك بين الكتاب والمتكلم 

فعل المشي، وليس المراد وليس المعنى على ذلك؛ وإنما المعنى أن تقول: إن 

الواو كان بمصاحبتي وأنا أفعل المشي، فالكتاب اسٌم منصوب يبين شيًئا كان 

مشيُت والكتاب، مشيُت "بمصاحبة الفاعل وقت الفعل، هذا هو المفعول معه، 

مشيُت والقمر، مشيُت وسور الحديقِة،.. وهكذا والجوال، مشيُت والجريدة، 

يعني الصحراء كانت  "تمشيُت والشاطئ، سريُت والقمر، مشيُت والصحراء

تريد أن تبين شيء كان معك،  "سافرُت "بمصاحبتي وأنا أفعل هذا الفعل، تقول: 
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سافرُت والحقيقة، سافرُت "هو ما فعل السفر لكن كان معك فماذا تقول؟ 

هذا هو أسلوب المفعول معه، إالَّ أن األزهري أراد أن يعرفه  "هكذاوالمعاملة.. و

( كل الفضلة( المفعول معه ال يكون إالَّ اسًما )هو اسمتعريًفا علمًيا فقال: )

( ال الواقع بعد واو المصاحبةالمفاعيل فضلة يؤتى هبا لبيان قيد معين يف الفعل، )

المسبوقة حبة يعني بمعنى مع، )بد أن يكون بعد واو، وهذه الواو بمعنى المصا

سرُت "( يعني ال بد أن ُتسبق بفعل مثل: بفعٍل أو باسٍم فيه معنى الفعل وحروفه

أو بوصف والوصف على ما عرفنا هي األسماء العاملة عمل فعلها: اسم  "والقمر

الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وصيغ المبالغة، واسم التفضيل، تقول: 

 . "والقمر.. وهكذا أنا سائرٌ "

جاء األمير فعٌل وفاعٌل،  "جاء األمير والجيش"مثَّل للمسبوق بفعل بقولك: 

والجيش.. الواو واو مصاحبة، أو يقولون: واو معية؛ ألهنا مع الجيش، الواو حرف 

معية مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، الجيش: مفعوٌل معه منصوب 

 وعالمة نصبه الفتحة. 

معه ما الذي ُفعل معه؟ يعني مفعوٌل المجيء معه، اختصرنا ذلك فقلنا:  مفعوٌل 

؟ يعني الجيش كان بمصاحبة األمير "جاء األمير والجيش"مفعوٌل معه، ما معنى 

عندما كان األمير يفعل المجيء، وهذا فيه داللة على أن الجيش لم يفعل المجيء 

الجيش، الجيش إنما جاء يف معية قصًدا واستقالاًل، يعني لوال أن األمير لما جاء 

الجيش جاء أو ما  "جاء األمير والجيش"األمير، مع أن الجيش يف هذا المثال 

جاء؟ هو جاء إًذا فعل الفعل، لكن فعل الفعل قصًدا واستقالاًل أم فعله ألنه يف 

 صحبة األمير؟ ألنه يف صحبة األمير. 

وصاف وصف، اسم الفاعل، ( قلنا: أراد األأو باسٍم فيه معنى الفعل وحروفه)
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أنا سائٌر "اسم المفعول، والصفة المشبهة، وصيغ المبالغة، واسم التفضيل، نحو: 

 يعني أفعل هذا الفعل السير بمصاحبة هنر النيل.  "والنيل

فأنا فعلُت السفر وزيد فعل السفر أو  "سافرُت وزيد"فعلى ذلك لو ُقلَت مثاًل: 

هذا صح يف المعنى، وإن  "سافرُت وزيدٌ "لَت: لم يفعل السفر؟ فعل السفر، فإن ق

 "سافرُت وزيًدا"وإن قلَت:  "سافرُت أنا وزيدٌ "كان األفضل أن تقول حينئٍذ: 

يعني أنك أنت  "سافرُت وزيًدا"ونصبَت فيصح على معنًى آخر، فمعنى قولك: 

ا قصدَت السفر وفعلَت السفر، فعلَت السفر قصًدا وزيد فعل السفر غير قاصٍد له، م

كان يقصد السفر، ما سافر إالَّ لمصاحبتك، يعني لو لم تسافر أنت لما سافر، فهو ما 

سافرُت "فعل السفر قصًدا، فإذا كان األمر هكذا؛ فإن األفضل واألفصح أن تقول: 

لُتبين أنه إنما سافر معك ولم يفعل السفر قصًدا واستقالاًل، ولو قلَت يف  "وزيًدا

 المعنى؛ ألنه فعل السفر، يعني لو سافر وسافر زيد صح يف "سافرُت وزيدٌ "ذلك: 

لكن ليسا بمصاحبة بعض كل واحد سافر وحده، حينئٍذ ما يف معنى المعية أبًدا؛ فال 

 كل واحد سافر وحده.  "سافرُت وسافر زيدٌ "ُبدَّ أن تقول: 

فهذا ليس فيِه إالَّ النصب على المعية، طيب  "سافرُت والكتاب"بخالف مثل 

هل هذا من المفعول معه؟ نعم؛ هذا يجب فيه  "استذكرُت والمصباح" لو قيل:

، فلو قلَت مثاًل: "استذكرُت والمصباح، استذكرُت والشمعة"النصب على المعية 

جلسُت يف "ماشي مفعول معه؟ مفعول معه، طيب  "جلسُت يف البيت والكتاَب "

يف البيت فقط  يحتمل األمران، أهنا قصدْت فعطف، أو أهنا جلسْت  "البيت وأمي

 لمصاحبتي، فاألفضل حينئٍذ النصب على المعية، نعم. 
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 خرب كان وأخواتها

 املتن

 (."كان زيٌد قائًما"السادس: خبر كان وأخواتها؛ نحو: قال: )

 الشرح

نعم؛ سبق شرُح ما يتعلق بكان وأخواهتا وأهنا ترفع االسم، فلهذا ذكرها يف 

 كرها اآلن يف المنصوبات، نعم. المرفوعات، وأهنا تنصب الخرب فلهذا ذ

 اسُم إنَّ وأخواتها

 املتن

 وتقدما يف المرفوعات.  "إنَّ زيًدا قائمٌ "السابع: اسُم إنَّ وأخواتها؛ نحو: ) 

الثامن: الحاُل، وهاو الوصاف الفضالة المباين لهيئاة صااحبه فااعاًل كاان نحاو: 

جااروًرا بااالحرف جااء زيااٌد راكًباا، أو مفعااواًل نحااو: ركبات الفاارس مسارًجا، أو م"

 {ڳ ڳ ڳڳ }أو مجاروًرا بالمضااف نحاو:  "مررُت بهناٍد جالساةً "نحو: 
 (.[4]يونس:

 الشرح

نعم؛ الحال تقول: هو الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه، إًذا فالحال من 

المنصوبات، لكن ما وظيفته؟ ما فائدته يف الجملة؟ يعني ما عالقته بالفعل؟ ماذا 

يئة صاحبه، صاحبه عندما فعل هذا الفعل ما هيئته وحالته ُيبين يف الفعل؟ يبين ه

طيب زيد وقت المجيء كيف كانت هيئته  "جاء زيدٌ "وقت فعل الفعل؟ تقول: 
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وانتهى األمر، لكن لو  "جاء زيدٌ "وحالته؟ إذا لم ُترد أن تبين هيئته وحالته تقول: 

ه بالحال، تقول: أردَت أن تبين هيئته وحالته وقت الفعل؛ فكيف ُتبين ذلك؟ تبين

جاء زيٌد راكًبا، أو جاء زيٌد ماشًيا، أو جاء زيٌد خائًفا، أو جاء زيٌد راكًضا، أو جاء "

جاء زيٌد راكًبا، راكًبا: هذا اسم منصوب، ماذا بيَّن؟ بيَّن هيئة زيد حالة  "زيٌد فرًحا

زيد، متى؟ وقت الفعل، وقت المجيء، أما قبل المجيء وبعد المجيء فال عالقة 

الحال بذلك، يعني قبل المجيء قد يكون راكب وقد يكون غير راكب وبعد ب

المجيء كذلك، فالحال تبين هيئة صاحبها متى؟ وقت الفعل، إًذا فهي قيد، قيٌد 

 على الفعل؛ ألهنا ُتبين هيئة صاحبها وقت الفعل. 

جاء زيٌد راكًبا، وصلى "فاعلها الذي تبين الحال هيئته، قد يكون فاعاًل؛ كـ 

وقد يكون  "حمٌد خاشًعا، وقرأُت الكتاب متأماًل، وجلسُت يف الدرس معتداًل م

يعني ركبُت الفرس حالة  "ركبُت الفرس مسرًجا"صاحبها مفعواًل به؛ قال: نحو 

كون الفرس مسرًجا، فمسرًجا حاٌل من الفرس بينت حالة الفرس متى؟ وقت 

أعطيُت محمًدا الكتاب ": أو تقول مثاًل  "أكرمُت محمًدا واقًفا"الركوب، وتقول: 

 حال من الكتاب.  "أعطيُت محمًدا الكتاب سليًما"حال من محمد، أو  "جالًسا

 "مررُت هبنٍد جالسةً "( بحرف الجر، نحو: أو من المجرور بالحرفقال: )

ونظرُت إلى زيٍد خاشًعا، ومررُت بأخي "يعني مررت هبنٍد حالة كوهنا جالسة، 

رُت الفاعل المتكلم أو من أخي؟ أو يجوز الوجهان؟ واقًفا حاٌل من مر "واقًفا

يجوز الوجهان، واألظهر أهنا لألقرب، دائًما الحال تكون لألقرب، إالَّ إن دلَّ دليل 

جالًسا حال من المتكلم مررُت أو من  "مررُت بزيٍد جالًسا"على غير ذلك، تقول: 

 "مررُت هبنٍد مستعجاًل ": زيٍد؟ من زيد، إالَّ إن دلَّ دليٌل على غير ذلك، كأن تقول

 مستعجاًل حال من المتكلم، وليس من هند الختالف التذكير والتأنيث، نعم. 
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( [4]يااونس: {ڳ ڳ ڳڳ }أو ماان المجاارور باإلضااافة نحااو: قــال: )

جميًعا يعني مجتمعـين، مجتمعـين حـاٌل مـن مـاذا؟ مـن المخـاطبين المـذكورين يف 

م جميًعا، إًذا جميًعا حال مـن الضـمير قوله: ُكم، مرجعكم إليه مرجعكم حالة كونك

 كم، وُكم مضاًفا إليه. 

ضاحكًة حال من الوجه أو من هند؟ من  "يعجبني وجه هنٍد ضاحكةً "تقول: 

هند وهي مضاف إليه، إًذا فالحال يأيت من الفاعل ومن المفعول به ومن المجرور 

 بالحرف واإلضافة.

  --(( 01:53:05 -كلمة غير مفهومة @)) -- طالب:

هنا جميًعا توكيد؟ ال؛ جميًعا ما يأيت توكيد، أجمعين قد تأيت توكيد، أما  الشيخ:

 جميًعا حال بمعنى مجتمعين، نعم تفضل. 

 الحال

 املتن

دعااوت اهلل "وتنقساام الحااال إلااى: منتقلااٍة كمااا مثلنااا، وإلااى الزمااٍة نحااو: ) 

ڎ  ڌ ڎ }، وإلااى موطئااٍة وهااي الجاماادة الموصااوفٍة بمشااتٍق نحااو: "سااميًعا

؛ [72]هاود: {پ پ پپ }؛ وإلى مقاِرنٍة يف الزمان نحو: [07]مريم: {ڈ

؛ وإلاى محكياٍة [73]الزمر: {ې ى }وإلى مقدرٍة وهي المستقبلة نحو: 

لقيتاه "، ومفاردٍة كماا تقادم، ومتعاددٍة لمتعادد نحاو: "جاء زيٌد أمس راكًبا"نحو: 

ر األول وهااو مصااعًدا للثاااين ماان اال "مصااعًدا منحاادًرا ساامين وهااو الهاااء وُيقاادَّ

جاااء زيااٌد راكًبااا "وبااالعكس، ومتعااددٍة لواحااد مااع التاارادف أو التااداخل نحااو: 
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 (."متبسًما

 الشرح

م الحال عدة أقسام، وقسمها إلى: منتقلة وإلى الزمة، هذا  نعم؛ رأيتم أنه قسَّ

بحسب االنتقال واللزوم؛ فاألصل يف الحال أن تكون بوصٍف منتقل، يعني بوصٍف 

ن يوصف به الشيء ويمكن أن ينفصل عن هذا الشيء، هذا هو عارض يمكن أ

الركوب صفة لزيد، صفة ثابتة  "جاء زيٌد راكًبا"األصل يف الحال واألكثر، تقول: 

وال منتقلة يعني عارضة؟ قد يتصف هبا أحياًنا، أحياًنا يركب وأحياًنا ما يركب، إًذا 

يعني حالة كونه  "وياًل جاء زيٌد ط"فهي صفة منتقلة عارضة، ال يصح أن تقول: 

طوياًل، ال ما يصح ألن الطول صفة منتقلة أو ثابتة؟ ثابتة، ليس مرة طويل ومرة 

قصير، فإذا أردت أن تصف بصفة ثابتة ال تأيت هبا حااًل، وإنما تأيت هبا نعًتا، تقول: 

، بخالف الصفة المنتقلة فهل تأيت هبا حااًل أو نعًتا على المعنى "جاء زيٌد الطويل"

؛ فإذا أردت أن هذه "جاء زيٌد راكًضا، أو جاء زيٌد الراكض"الذي تريد؟ تقول: 

الصفة من األمور المعروفة يف الموصوف، فتأيت هبا نعًتا أو حااًل؟ نأيت هبا نعًتا، 

يعني الذي من صفته المعروفة االستعجال، لكن لو  "جاء زيٌد المستعجُل "تقول: 

فة فاألفضل واألفصح أن تقول: جاء زيٌد كان االستعجال ليس من صفته المعرو

 مستعجاًل، مع أن يف هذا الوقت اتصفت باالستعجال. 

وقد تأيت الحالة الزمة، يعني بصفٍة الزمة مالزمة ثابتة، وهذا قليل وذكر 

يعني دعوُت اهلل حالة كونه  "دعوُت اهلل سميًعا"النحويون له مواضع معينة نحو: 

ألن السمع صفة ثابتة  "دعوُت اهلل السميع"ُيقال:  سميًعا، األكثر يف الكالم أن

حالة  "دعوُت اهلل سميًعا"وليست منتقلة هلل سبحانه وتعالى، لكن قالت العرب: 

 كونه سميًعا. 
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ڌ  }وقد تأتي الحال موطئٍة وهي الجامدة الموصاوفٍة بمشاتٍق نحاو: قال: )

 }قــال: هــذا يف قصــة جربيــل عنــدما جــاء إلــى مــريم،  [(07]مااريم: {ڎ ڎ ڈ
؛ تمثَّل، تمثَّل لها على أي هيئة؟ تمثـل لهـا حالـة كونـه سـوًيا،  {ڌ ڎ ڎ ڈ

يعني ليس بصورة غير سوية مخيفـة أو غريبـة، ال؛ تمثَّـل لهـا سـوًيا، مسـتوًيا بصـورة 

ڌ ڎ  }مستوية، فسوًيا هـي الحـال، تمثـل لهـا حالـة كونـه سـوًيا، إالَّ أنـه قـال: 

؛ ألنَّ لـه مسـمى يف الخـارج، لـه مسـمى ؛ البشر هذا وصف أم جامـد؟ جامـد {ڎ

محسوس هذا جامد، له مسمى محسوس بخالف الصفة، الصـفة لـيس لهـا مسـمى 

ثابت، تقول: قائم وجالس، القائم يعني مسمى ثابـت؟ وال صـفة قـد تتفـق علـى أي 

من يقوم هبذه الصفة؟ ال؛ هذه صفة، بخالف بشر البشر لـه مسـمى محسـوس، هـذا 

؛ لكـن الـذي  {ڌ ڎ ڎ ڈ }وقعت يف الظاهر جامًدا  جامد، إًذا فالحال هنا

ز وقوع الحال هنـا جامـدة أهنـا موصـوفة بمشـتق  ؛ فلهـذا يقولـون:  {ڎ ڈ }جوَّ

ا بشًرا هذا الجامد فإنمـا ُذكـر توطئـًة للحـال، الحـال يف  الحال يف الحقيقة سوًيا، وأمَّ

ث المعنـى، لكـن الحقيقة سوًيا، وبشًرا هذا االسم الجامد ُذكر توطئـًة، هـذا مـن حيـ

من حيث اإلعراب والصناعة، أين نقول الحال؟ الحـال بشـًرا، وسـوًيا نعـت لبشـر، 

ــا مــن حيــث المعنــى فنقــول: إنَّ الحــال هــي  هــذا مــن حيــث اإلعــراب الصــناعي، أمَّ

ا بشًرا فُذكرت توطئًة للحال.   سوًيا، وأمَّ

هـذا مـن حيـث ثم قسمها أيًضا إلى: مقارنٍة يف الزمان وإلى مقدرة وإلى محكيـة 

يعنـي أن زماهنـا وزمـان صـاحبها وفعلهـا سـواء يف  وإلى مقاِرناٍة يف الزماان(الزمان، )

يعني هذا بعلـي مبتـدأ وخـرب، شـيًخا  [؛72]هود: {پ پ پپ }وقت واحد، 

حال، هذا بعلي حالة كونه شيًخا، هذا بعلي يف هذا الزمان الذي أخـربُت بـه أن هـذا 

 ن واحد للحال ولصاحب الحال وهو بعلي. بعلي متصف بأنه شيخ إًذا فالزما
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 {ې ى }وإلااااى مقاااادرٍة وهااااي الواقعااااة يف المسااااتقبل نحااااو: )
ــة مــا وقعــت، مــا تقــول:  [(73]الزماار: ــُت راكًضــا، أو أجــيء اآلن "اآلن الحالي جئ

يعني أمر لم يحدث وإنما يف المستقبل ادخلوها، ما حدث األمر لكي تبـين  "راكًضا

ذه هيئــة لكــم مقــدرة يف المســتقبل، إذا دخلتموهــا يف هيئتــه، ولكنهــا هيئــة مقــدرة هــ

المستقبل، فحالتكم حينذاك خالدين، فيسموهنا حـال مقـدرة، يعنـي مقـدرة الوقـوع 

 يف المستقبل. 

جاء  ("جاء زيٌد أمس راكًبا"نحو: وهي الواقعة يف الماضي، ) وإلى محكيٍة()

يد، لكن حالة زيد باألمس؛ راكًبا حالة ز "جاء زيٌد أمس راكًبا"راكًبا، فإذا قلَت: 

فأنت حكيَت بالحال الحال على اسم حال يعني حال اآلن، لكن حكيَت هبذه 

الحال حالة زيٍد يف األمس، هذا يسمونه حكاية، والحكاية كثيرة جًدا يف كالم 

 العرب، الذي حدث يف الماضي تحكيه، نعم. 

د إلى: مفردة تقو جاء زيٌد راكًبا، "ل: ثم قسمها أيًضا من حيث اإلفراد والتعدُّ

 هذه حال واحدة.  "وقرأُت الكتاب مفتوًحا، وصليُت خاشًعا

وإلى: متعددة، والحال المتعددة إما أن تتعدد هي وصاحبها، أو أن تتعدد 

وصاحبها واحد، فإن تعددت هي وصاحبها فتكون متعددة لمتعدد، كأن تقول: 

نحدًرا يعني نازل، فاألصل أن مصعًدا يعني راجي، م "لقيُت زيًدا مصعًدا منحدًرا"

فاآلن عندك حاالن لصاحبين، إًذا فالحال  "لقيُت مصعًدا زيًدا منحدًرا"تقول: 

لقيُت مصعًدا "تعددت والصاحبان تعددا أيًضا؛ فحال متعددة لمتعدد، فإذا قلَت: 

 "لقيُت زيًدا مصعًدا منحدًرا"فصاحب الحال واضح، لكن لو قلَت:  "زيًدا منحدًرا

ت  "لقيُت زيًدا مصعًدا منحدًرا، لقيُت زيًدا راكًبا ماشًيا"ن تقول: يجوز أ فإذا أخرَّ

الحالين فلمن يكونا؟ هذا أشرنا للمسألة قبل قليل بسرعة، أن يكون الحال 
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للقريب، إذا كان يف دليل وقرينة فالحكم للدليل والقرينة، فإذا لم يكن دليل وال 

فمصعًدا حال  "لقيُت زيًدا مصعًدا منحدًرا"قرينة فإن الحال للقريب، فإذا قلَت: 

من زيد القريب، طيب والحالة الثانية منحدًرا؟ حاٌل من األول، ويعربون عن ذلك 

بقولهم: القريب للقريب والبعيد للبعيد، هذه تعددت، ومثَّلنا قبل قليل بغير متعدد 

حاٌل من التاء فإن لم يكن دليل وال قرينة فمصعًدا  "لقيُت زيًدا مصعًدا"لو قلَت: 

 "لقيُت زيًدا مصعًدا منحدًرا"وال من زيد؟ من زيد من القريب، فإذا قلَت: 

لقيُت زيًدا راكًبا "فمصعًدا لزيد على األصل ومنحدًرا للتاء، وكذلك لو قلَت: 

 .. وهكذا. "ماشًيا

د وصاحبها واحد مع الرتادف أو التداخل، نحو:  ا أن تتعدَّ جاء زيٌد راكًبا "وإمَّ

راكًبا حاٌل من زيد، ومبتسًما حاٌل ثانية من زيد، فالحال تعددت وصاحب  "ًمامبتس

جاء زيٌد "فأتينا بواو العطف  "جاء زيٌد راكًبا ومبتسًما"الحال واحد، طيب لو قلنا: 

د وإنما  "راكًبا ومبتسًما فُهنا ال نقول: إن الحال تعددت، ال يدخل هذا يف باب التعدُّ

حال راكًبا ومبتسًما معطوف، هذا يدخل يف باب العطف يدخل يف باب العطف؛ فال

ال يدخل يف باب التعدد، التعدد يكون بال حرف عطف، جاء زيٌد راكًبا مبتسًما، 

جاء زيٌد ضاحًكا "طبًعا هذا مع التداخل عدم الرتادف، الرتادف كأن تقول: 

 فهذا مرتادف.  "مبتسًما

لقيُت زيًدا "هذا المثال يختلف عن  "لقيُت زيًدا راكًبا مبتسًما"طيب، لو قلَت: 

ألن راكًبا ماشًيا، مصعًدا منحدًرا، هذه  "منحدًرا مصعًدا، أو لقيُت زيًدا راكًبا ماشًيا

لقيُت زيًدا راكًبا "األحوال ال تجتمع متضادة، فأكيد أحدها لزيد والثاين للتاء، لكن 

لَّ دليل فالحكم هذه أحوال غير متضادة يمكن أن تجتمع لواحد، فإن د "مبتسًما

للدليل أو للقرينة، وإن لم يدل دليل فنقول: إن الحالين لزيد، إن الحالين للقريب، 

نعم األصل أن المعنى لقيُت زيًدا حالة كون زيد راكًبا مبتسًما هذا هو األصل، 
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ومعرفة األصل مهمة؛ ألهنا هي التي تحكم عند االختالف، إذا ُوجد خالف، فإن 

قرينة فالحكم لهما، وإن لم يكن هناك دليل وال قرينة فيجب كان هناك دليل أو 

 الرجوع إلى هذه األصول. 

 املتن

، أو مؤكدًة لصااحبها "فتبسم ضاحًكا"وقد تأتي الحال مؤكدًة لعاملها نحو: ) 

؛ ومؤكدًة لمضامون جملاًة [99]يونس: {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ }نحو: 

 (."زيٌد أبوَك عطوًفا"قبلها نحو: 

 الشرح

: وقد تأيت الحال مؤكدًة لعاملها أو لصاحبها أو لمضمون جملٍة نعم؛ قال

قبلها، قال: قد تأيت الحال مؤكدة، هذا شرحنا ما معنى قولهم: مؤكدة، قلنا: مؤكدة 

ليس من باب التوكيد الذي من التوابع، وإنما معناها وفائدهتا والغرض من الحال 

معنى الحال مفهوم قبل التلفظ  هو التأكيد، ما معنى كون غرض التأكيد؟ يعني أنَّ 

هبا، معناها معروف، ثم تأيت الحال لتؤكد هذا المعنى المعروف هذا معنى التأكيد 

ما تأيت بمعنى جديد مؤسس، ال؛ معناها معروف قبل النطق هبا، لكن تأيت لتقوية 

 هذا المعنى المعروف وتأكيده. 

( ضاحًكا حال "ًكافتبسم ضاح"قد تأتي الحال مؤكدًة لعاملها نحو: قال: )

م، وضاحًكا تأكيد لفاعل التبسم وهو سليمان، أم من الفعل تبسم؟  من فاعل التبسُّ

 تأكيد للفعل للعامل، الفعل هو الناصب للحال. 

( [99]ياونس: {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ }أو مؤكدًة لصاحبها نحو: )

آمــن: فعــل مــاٍض، مــن يف األرض: فاعــل، ُكلهــم هــذا حــال؟ هــذا توكيــد معنــوي، 
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ېئ ېئ  }ًعا ما قال: أجمعون، لو قال: كلهم أجمعون توكيد ثاين مثل: جمي

؛ لكــن عنــدما قــال: جميًعــا، صــارت حــال بمعنــى [31]الحجاار: {ېئ ىئ

مجتمعين، وجميًعا أكدْت الفعل آمن أو أكدْت الفاعل من يف األرض؟ الفاعـل مـن 

 يف األرض يعني كلهم، فهذه مؤكدة لصاحبها. 

( يعني زيٌد "زيٌد أبوك عطوًفا"قبلها، مثل:  أو مؤكدة لمضمون جملةٍ قال: )

أبوك حالة كونه عطوًفا، فصاحب الحال من هو صاحب الحال العطوف؟ أبوك، 

يعني  "زيٌد أبوك"وعطوًفا ليست تأكيًدا ألبوك، وإنما هي تأكيد لمضمون الُجملة 

لما نسبة األبوة إلى زيد، تأكيد لهذه النسبة، ألن األبوة هي بمعنى العطف، أنت 

زيٌد أبوك "تقول: زيٌد أبوك هو معنى ذلك أنه عطوف هذا األصل فيها، فإذا قلَت: 

فهي تأكيد لمضمون الجملة وهي نسبة األبوة إلى زيد، نعم ننتقل اآلن  "عطوًفا

 للمنصوب التاسع وهو التمييز، نعم تفضل. 
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 التمييز

 املتن

مبيٌن إلبهام اسٍم أو إجمال التاسع: التمييز، وهو: اسٌم نكرٌة بمعنى ِمْن قال: ) 

 (.نسبة

 الشرح

( التمييز هو: اسم نكرة بمعنى ِمْن مبين إلبهام اسٍم أو إجمال نسبةنعم؛ قال: )

( فالتمييز هو اسٌم نكرٌة بمعنى مننعم التمييز يتميَّز بأنَُّه على معنى من كما قال: )

يعني أنَّ الكالم يحتمل أكثر  اسٌم نكرة تأيت به بعد إهبام فيه إهبام ما معنى إهبام، إهبام

من وجه، يحتمل أكثر من شيء، ثم تأيت هبذا التمييز لتبين النوع الذي تريده من 

اشرتيُت "أنواع هذا الُمبهم، وال ُبدَّ أن يكون على معنى مِْن، فتقول مثاًل: 

، عشرين هذا اسم مبهم، ما معنى مبهم؟ يعني يحتمل أشياء كثيرة، "عشرين

اشرتيت "شرين بقرة! عشرين بيًتا! عشرين قلم! يحتمل.. فتقول: عشرين ماذا؟ ع

قلًما: هذا اسم منصوب، ماذا بيَّن يف العشرين؟ رفع إهبامها على  "عشرين قلًما

معنى من، رفع إهبامها واضح أنَُّه بيَّن أن المقصود قلم، على معنى من يعني 

أي: عندي صاٌع  "ًحاعندي صاٌع قم"وتقول مثاًل:  "اشرتيت عشرين من األقالم"

من القمح؛ فهو على معنى من، وعلى ذلك ال يختلط التمييز بالحال، الحال ال 

 يختلط بالتمييز؛ ألن الحال على معنى يف والتمييز على معنى مِْن. 

 "وجاء زيٌد خائًفا"يعني جاء زيٌد يف حالة الركوب،  "جاء زيٌد راكًبا"فتقول: 

ا الت  "عندي عشرون رجاًل "مييز فعلى معنى مِْن فتقول: يعني يف حالة الخوف، وأمَّ

أي: عندي عشرون من الرجال.. وهكذا، هذا يعني أشهر الفروق بين الحال 
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والتمييز، ومن الفروق بين الحال والتمييز أن الحال يكون بالمشتق، والتمييز يكون 

عرفه  بالجامد، والجامد يعني الذي ليس له فعل وإنما له مسمى يف الخارج؛ فلهذا

( اسٌم التمييز ال يكون إالَّ اسًما ال هو اسٌم نكرةٌ األزهري تعريًفا علمًيا فقال: )

 يكون فعاًل وال ُجملة. 

( أي: التمييز ال يكون إالَّ اسًما، ال يكون وهو اسمٌ قال يف تعريف التمييز: )

معنى ب( التمييز ال يكون معرفة، )نكرةفعاًل وال حرًفا وال جملًة وال شبه جملة، )

( هذا بيان لنوعي مبيٌن إلبهام اسٍم أو إجمال نسبة( ال ُبدَّ أن يكون بمعنى من، )من

ا أن يكون رافًعا إلهبام اسٍم نحو:  فرجاًل  "عندي عشرون رجاًل "التمييز؛ فالتمييز إمَّ

رفع اإلهبام الذي يف كلمة عشرين وعشرون اسم، أو أنه يرفع اإلهبام الذي يف 

طاب زيٌد، "عني إسناد، أن تسند شيء إلى شيء، كأن تقول: إجمال نسبة، نسبة ي

طاب زيٌد  "طاب زيدٌ "، نسبت الطيب أسندَت الطيب إلى زيد، "طاب زيٌد نفًسا

طاب زيٌد نسًبا، طاب زيٌد فعاًل، طاب "من أي جهة؟ قد يطيب من جهات كثيرة 

بهمة تحتمل أكثر ، فنسبة الطيب إلى زيد نسبة م"زيٌد يعني عماًل، أو طاب زيٌد نفًسا

من وجه، ثم تقول: نفًسا اسم نكرة منصوب رفع اإلهبام، لكن ما رفع إهبام زيد، 

وإنما رفع إهبام نسبة الطيبة إلى زيد، اإلهبام الموجود يف النسبة، اآلن سيذكر هذين 

 النوعين ومواضعهما، نعم. 

 املتن

 (.فاألول يف أربع مواضعقال: )

 الشرح

 بين إلهبام اسٍم، نعم.األول يعني الرافع الم
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 املتن

 (.[4]يوسف: {ې ى ى ائ ائ }أحدها: العدد المركب نحو: ) 

 الشرح

وعندي خمسة عشر رجاًل، وعنـدي خمـس "،  {ې ى ى ائ ائ }نعم؛ 

االسم المنصوب بعد العدد تمييـز، ُكـلُّ اسـٍم منصـوب بعـد عـدد فهـو  "عشرة امرأةً 

ــتم قيــد ذلــك بال ــز، إالَّ أن األزهــري كمــا رأي ــُه كــل اســم تميي عــدد المركــب، مــع أن

منصــوب بعــد العــدد تمييــز، ســواء كــان عــدًدا مركًبــا كمــا ذكــر، أو كــان مــن ألفــاظ 

ــٌة  ــدي خمس ــة، عن ــداد المتعاطف ــن األع ــان م ــاًل، أو ك ــرون رج ــدي عش ــود: عن العق

وعشرون رجاًل، فكل اسٍم منصوب بعد العدد فهو تمييز، واالسم بعد العدد إمـا أن 

عنـدي سـبعة رجـاٍل، وعنـدي مائـة "ُجر فهو مضاٌف إليه، مثل: ُينصب أو ُيجر، فإن 

 وإن ُنصب فهو تمييز كما ذكرنا قبل قليل، نعم.  "رجلٍ 

 املتن

 (."شبرٍ أرًضا"ثانيها: الِمساحة نحو: ) 

 الشرح

اشرتيُت شربًا أرًضا، أو عندي شرٌب "(، نحو: "شبرٍ أرًضا")نحو: نعم؛ قال: 

عندي مرتٌ "ض، فهذا يدل على مساحة، ومثله: يعني عندي شربٌ من األر "أرًضا

أي من القماش، أو عندي كيلو أرًضا من األرض، فهذه أسماء تدلُّ على  "قماًشا

 المساحة. 
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 املتن

 (."رتٍل زيتا"ثالثها: الوزن كا ) 

 الشرح

أي: من زيٍت،  "عندي رتٌل زيًتا"أي: من زيٍت، أو  "اشرتيُت رتاًل زيًتا"نعم؛ 

اشرتيُت "إذا أردَت بذلك األشياء التي توزن،  "يُت كياًل تفاًحااشرت"ومثل ذلك 

 أي: كياًل من التفاح، نعم.  "كياًل تفاًحا

 املتن

 (."إِردبٍّ قمًحا"رابعها: الكيل نحو: ) 

 الشرح

أي:  "عندي إردٌب قمًحا"اإلردب بكسر الهمزة، نعم تقول:  "إردبٍّ قمًحا"

التي توزن، أو األشياء التي ُتحدد بالحجم، من القمح، والمراد بالكيل: األشياء 

المقاييس التي ُتحدد بالحجم هذا كيل، مثل: الصاع، واإلردب، والُمد، واألشياء 

التي يعني تحدد بالوزن فهذه كما قال: ألفاظ وزن، والتي تحدد يعني بين الطول 

عندي مٌد "أي: من قمٍح،  "عندي صاًعا قمح"والعرض، فهذه مساحة، تقول: 

أي: من ُبٍر، ويدخل يف ذلك شبه المقادير، ما ذكره مقادير ثابتة، لكن يدخل يف  "ابرً 

ملء األرض هذا مقدار، لكن  "ملء األرض ذهًبا"ذلك أيًضا شبه المقادير نحو: 

مثقال ذرٍة خيًرا، "ليس مقداًرا معينًا ثابًتا لكن ُيراد به التقدير عموًما، أو تقول مثاًل: 

مثقال ذرة ال ُيراد  "خيًرا، إن فعلَت مثقال ذرٍة خيًرا ُتحاسب بهما فعل مثقال ذرٍة 

به حقيقة األمر مثقال ذرة، وإنما ُيراد هبا التقدير عموًما، هذا يسمونه شبه المقادير، 
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 نعم والثاين؟ 

 املتن

 (.والثاين يف أربعة مواضع) 

 الشرح

 الثاين وهو: الرافع إلهبام نسبة. 

 املتن

 (.[4]مريم: {ٿ ٹ ٹ }ن الفاعل نحو: أحدها: المنقول ع) 

 الشرح

؛ أي: اشــتعل شــيب الــرأس، ثــم ُحــِول الفاعــل  {ٿ ٹ ٹ }نعــم؛ 

؛ اشـتعل: فعـل، والـرأس:  {ٿ ٹ ٹ }شيب الرأس إلى تمييز، فقيل: 

 "طـاب زيـٌد نفًسـا"فاعل، وشيًبا: تمييز منصوب محـول عـن الفاعـل، ومثـل ذلـك: 

 أي: تصبََّب عرُق زيٍد... وهكذا، نعم.  "اوتصبَّب زيٌد عرقً "أي: طابت نفس زيٍد، 

 املتن

 (.[02]القمر: {چ چ چ }ثانيها: المنقول عن المفعول نحو: ) 

 الشرح

نعم؛ المنقول عن المفعول وهو أقل من المنقـول عـن الفاعـل وهـو موجـود يف 

؛ المعنى واهلل أعلم: فجرنا عيـون [02]القمر: {چ چ چ }اللغة؛ كقوله: 
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، فجـر فعـل،  {چ چ چ }المفعـول إلـى تمييـز، فقيـل: األرض، ثم ُحول 

 ونا المتكلمين فاعل، واألرض مفعوٌل به وعيوًنا تمييز. 

 املتن

 (.[34]الكهف: {ىئ يئ جب حب }ثالثها: المنقول عن المبتدأ نحو: ) 

 الشرح

؛ المعنــى واهلل أعلــم: مــالي أكثــر مــن مالــك، مــالي مبتــدأ،  {ىئ يئ جب حب }

؛ فأنـا  {ىئ يئ جب حب }بتدأ مالي إلـى تمييـز؛ فقيـل: أكثر من مالك، ثم ُحول الم

مبتدأ، وأكثر خـرب، ومنـك جـاٌر ومجـرور متعلـق بـالخرب أكثـر، ومـااًل تمييـز، ويعـرب 

بعضهم عن هذا الموضع فيقول: االسم المنصـوب بعـد أفعـل التفضـيل، كـل اسـٍم 

زيــٌد أحســن منــك " {ىئ يئ جب حب }منصــوب بعــد أفعــل التفضــيل فهــو تمييــز، 

وهكـذا،  "ٌد أقوى منك رجااًل، وأكثر منك علًما، وأحسن منك فهًمـا..وجًها، محم

 وهي كلها لو تأملَت فيها وجدهتا محولة عن المبتدأ، نعم. 

 املتن

 (."زيٌد أكرم الناس رجاًل "رابعها: غير المنقول عن شيء، نحو: ) 

 الشرح

س خرب، نعم؛ زيٌد أكرم الناس يعني من جهة الرجولة، فزيٌد مبتدأ، وأكرم النا

ورجاًل تمييز، هذا ما يتعلق بالتمييز، بقي أن نقول: إِنَّ التمييز كما رأيتم ال يختلط 

بالحال، إال أن الحال ما نقول: قد يختلط بالنعت، ولكنه عالقة قوية بالنعت، 
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الحال له عالقة قوية بالنعت؛ ألن الحال يف أصله وصف، والنعت يف أصله 

فالخوف يف  "جاء زيٌد خائًفا"أو قلت:  "الخائف جاء زيدٌ "وصف، فأنت إذا قلت: 

المثالين من صفة من؟ من صفة زيد، إًذا فأنت قد وصفت زيد يف المثالين 

وصفته بالخوف معرًفا بـ ال، وإذا  "جاء زيٌد الخائف"بالخوف، لكن يف قولك: 

افقت وصفته بالخوف منكًرا، فلهذا ُيقال: إنَّ الصفة إذا و "جاء زيٌد خائًفا"قلَت: 

زيٌد معرفة  "جاء زيٌد الخائف"الموصوف يف التعريف أو يف التنكير فهي نعت، 

 علم، الخائف معرفة بـ أل، إًذا نقول: الخائف نعت. 

توافقا يف التنكير، نقول: نعت إن توافقا يف  "جاء رجٌل خائٌف "أو نقول: 

ون ذلك إال بأن التعريف أو التنكير نعت، وإن اختلفا يف التعريف أو التنكير وال يك

نقول: حال، فزيٌد معرفة،  "جاء زيٌد خائًفا"يكون األول معرفة والثاين نكرة نحو: 

وخائًفا نكرة، فنقول: حال، فلهذا لو تأملَت يف الحال لوجدَت أهنا ُيمكن أن ُتقلب 

فْت، ولو تأملَت يف النعت لوجدَت أنه غالًبا ُيمكن أن ُيقلب  كثيًرا إلى نعت إذا ُعرِّ

حال إذا نكرته، نقول: غالًبا؛ ألن يف بعض المواضع هذا ال ُيتصور، فإذا قلَت إلى 

من حيث الصناعة النحوية  "أكرمُت زيًدا الجالس"أو  "أكرمُت زيًدا جالًسا"مثاًل: 

وأكرمُت زيًدا "نعت،  "فزيًدا الجالس"يجوز أن تقول: جالًسا أو الجالس، 

فرقنا قبل قليل بين معنى النعت  حال، وإن كان المعنى يختلف، كما "جالًسا

 ومعنى الحال. 

حال، وتقول:  "وأكلُت التمَر ناضًجا"نعت،  "أكلُت التمَر الناضج"وتقول: 

حال.. وهكذا هذا  "اشرتيُت سيارة جديدةً "نعت،  "اشرتيُت السيارة الجديدة"

وسلم  مما ينبغي أن ُيلتفت إليه، وُنكمل إن شاء اهلل غًدا، واهلل أعلم، وصلى اهلل

 على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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 الدرس الخامس من دروس شرح األزهرية 

﷽ 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

وأصحابه أجمعين، أما بعد: فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ونحن يف عصر 

، من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائة وألف من يوم األحد الخامس من ُجمادى األولى

هجرة المصطفى عليه الصالة والسالم، نعقد الدرس الخامس من دروس شرح 

األزهرية لخالٍد األزهري فيه يف هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي بحي 

 الجزيرة يف مدينة الرياض.

وانتهينا من  كنا قد توقفنا يف الدرس الماضي يا إخوان يف أثناء المنصوبات،

المنصوب التاسع وهو التمييز، ونبدأ اليوم إن شاء اهلل من المنصوب العاشر وهو 

 المستثنى، استعن باهلل واقرأ.

 املتن

الحمد هلل، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمٍد، وعلى آله وصحبه، اللهم اغفر 

 : -رحمنا اهلل وإياه-لنا ولشيخنا وللسامعين، قال المؤلف 

 ،املستثنى يف بعض أحواله)العاشر: 

، وغيٌر، وسوى بلغاتها، وليس، وال يكون، "وأدوات االستثناء ثمانية  إالَّ
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 (."وخال، وعدا، وحاشا

 الشرح

( يف بعض أحواله، وسنعرف أن المستثنى يف أغلب المستثنىنعم؛ قال: )

 أحواله حكمه النصب، عندما سيذكر هذه التفاصيل.

، وغيٌر، وسوى بلغاتها، "وهي ثمانية: قال: ) نعم ذكر لنا أدوات االستثناء، إالَّ

( وتلحظون أنه سماها أدوات لم يسمها "وليس، وال يكون، وخال، وعدا، وحاشا

، وخال، وعدا، وحاشا"حروًفا؛ ألنَّ منها حروًفا، وهي:  على وجه، ومنها  "إالَّ

 خال"وكذلك  "ليس وال يكون"ومنها أفعال وهي:  "غيٌر و سوى"أسماء وهي: 

يف وجه؛ فلهذا سماها أدوات؛ ألن األداة هذا مصطلٌح عام يشمل  "وعدا وحاشا

، نعم.  األسماء واألفعال والحروف، وسيبدأ اآلن بالكالم على المستثنى بـ إالَّ

 املتن

قام "فالمستثنى با إالَّ ُينَصب إذا كان ما قبل إالَّ كالًما تاًما موجًبا، نحو: ) 

 (."الناُس إال زيدا

 الشرح

نعم؛ بدأ كالنحويين بالمستثنى بـ إال؛ ألنَّ إال هي أمُّ أدوات االستثناء وأكثرها 

ا أن  استعمااًل، فسيذكر أنَّ المستثنى بـ إالَّ له أحوال خالصتها ثالثة أحوال: إمَّ

ا أن يكون ناقًصا.  ا أن يكون تاًما غير موجب، وإمَّ  يكون تاًما موجًبا، وإمَّ

قام الناس إالَّ "ن يكون المستثنى تاًما موجًبا؛ نحو: فبدأ بالحالة األولى: أ

 فمالمراد بالكالم التام؟ وما المراد باإليجاب؟ هذا سيشرحه اآلن، نعم. "زيًدا
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 املتن

والمراد بالكالم التام: أن يكون المستثنى منه مذكوًرا فيه قبلها، والمراد ) 

 (.تثناء متصاًل أم منقطًعاباإليجاب: أن ال يتقدمه نفٌي وال شبهه سواٌء كان االس

 الشرح

نعم؛ المراد بالتام: أن يكون المستثنى منه مذكوًرا؛ ألن أسلوب االستثناء 

يتكون من ثالثة أركان، يتكون من: المستثنى منه، وأداة االستثناء، والمستثنى، 

والمستثنى ال بد منه، وأداة االستثناء ال بد منها، يبقى المستثنى منه هو الذي قد 

ذكر وقد ال ُيذكر، فإذا ُذكر كانت األركان تامًة كاملة، وُسمي االستثناء تاًما، وإذا يُ 

لم ُيذكر المستثنى منه؟ ُسمي االستثناء ناقًصا، أي: ناقص األركان، إًذا فاالستثناء 

 التام: أن يكون المستثنى منه مذكوًرا مع الركنين اآلخرين فتكون األركان تامة. 

 يجاب: أن ال يتقدمه نفٌي وال شبههوالمراد باإلقال: )
ُ

( وشبه النفي هو: النهي

، فهذا تاٌم "قام الناُس إال زيًدا"واالستفهام، كما سيأيت بعد قليل، فإذا قلَت: 

موجب، تام ألن المستثنى منه مذكور وهو الناس، وموجب؛ ألنه لم ُيسبق بنفي 

 وال هني وال استفهام.

ى بـ إالَّ ُينصب إذا كان ما قبل إالَّ كالًما طيب حكمه؟ قال من قبل: يف المستثن

تاًما موجًبا؛ إًذا فالمستثنى يف االستثناء التام موجب حكمه وجوب النصب، تقول: 

 قام الناُس إال زيًدا، وجاء الضيوف إال خالًدا، ونجح الُطالب إال فهًدا... وهكذا. "

ا هو حكم المستثنى ( أي: هذسواء كان االستثناء متصاًل أم كان منقطًعاقال: )

يف االستثناء التام الموجب وجوب النصب على كل حال، سواٌء كان االستثناء 

 متصاًل أم منفصاًل وسيشرح اآلن معنى االتصال واالنفصال. 
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 املتن

والمراد بالمتصل: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع ) 

 (.بخالفه

 الشرح

( كاألمثلة ون المستثنى من جنس المستثنى منه)المراد بالمتصل: أن يكنعم؛ 

 "نجح الطالب إال فهًدا"خالد من الضيوف،  "جاء الضيوف إال خالًدا"السابقة 

 فهٌد من الطالب.. وهكذا. 

( يعني أال يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع بخالفهقال: )

.. وهكذا، "لُكُتب إالَّ جريدةً قرأت ا"، وتقول: "جاء الناُس إالَّ حماًرا"كأن تقول: 

هذا استثناء يسمونه منقطع؛ ألن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وله فوائد 

بالغية ليس هذا مكان ذكرها، هذا هو النوع األول أو الحالة األولى التام 

 الموجب، والحالة الثانية: التام غير الموجب، سيذكرها اآلن، نعم. 

 املتن

 (.بل إالَّ كالًما تاًما غير موجبوإن كان ما ق) 

 الشرح

ما معنى تاًما؟ أي: أركانه تامة بذكر المستثنى منه، ما معنى غير موجب؟ يعني 

 مسبوق بنفي أو هني أو استفهام، نعم. 
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 املتن

ما "فإن كان االستثناء متصاًل جاز فيِه اإلتباع، وجاز فيِه النصب اتفاًقا نحو: ) 

 (."لرفع وإالَّ زيًدا بالنصبقام القوم إالَّ زيٌد با

 الشرح

نعم؛ االستثناء التام غير الموجب سنفرق فيه بين االستثناء المتصل واالستثناء 

المنقطع، فاالستثناء المتصل وهو األكثر يف االستعمال، هو األصل واألكثر يف 

وهذا هو األكثر -االستعمال، االستثناء المتصل يجوز لك فيه وجهان: اإلتباع 

ما جاء الضيوف إال "ويجوز لك فيه النصب على االستثناء، تقول:  -سنواألح

 "ما جاء الضيوف إالَّ خالًدا"بالرفع على أنه بدل من الضيوف، أو تقول:  "خالدٌ 

وما قام الناس إال فهٌد وفهًدا، وما نجح الُطالب "على أنه منصوٌب على االستثناء، 

 االستثناء منقطًعا؟ .. وهكذا، طيب فإن كان "إالَّ زيٌد وزيًدا

 املتن

وإن كان االستثناء منقطًعا فإن لم يمكن تسليط العامل وجب النصب اتفاًقا ) 

، وإن أمكن تسليط العامل على المستثنى ففيه "ما زاد هذا المال إال النقَص "نحو: 

خالف؛ فالحجازيون يوجبون نصب المستثنى، والتميميون يجيزون فيه اإلتباع 

ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منُه فيهما، فإن  "قوٌم إال حماًراما قام ال"نحو: 

م وجب نصبه نحو:   (."ما قام إالَّ زيًدا القوُم، وما قام إالَّ حماًرا أحٌد "تقدَّ

 الشرح

نعم؛ المنقطع يف االستثناء التام غير الموجب ننظر فيه للعامل الذي قبل إال، 
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ما زاد هذا المال "ال يمكن؟ فإذا قلَت مثاًل: هل يمكن أن يسلط على المستثنى أم 

هل النقص من جنس الزيادة؟ فلهذا قلنا: منقطع وهو منقطع، طيب  "إال النقَص 

والعامل الذي قبل إال هو زاد، الفعل زاد، هل يمكن أن نسلط الفعل زاد على 

ى النقص نقول: زاد النقص؟ ال؛ فإذا لم يمكن تسليط العامل قبل إال على المستثن

 باتفاق يعني باتفاق العرب.  "ما زاد هذا الماُل إال النقَص "وجب النصب، تقول: 

 "ما جاء الناس إال حمار"وإن أمكن تسليط العامل على المستثنى، كأن تقول: 

الحمار ليس من جنس الناس فهذا منقطع، لكن العامل قبل إال هو جاء، ويجوز أن 

إذا أمكن تسليط العامل قبل إال على تسلطه على المستثنى فتقول: جاء حمار، ف

وهم الذين -المستثنى، ففيه خالٌف بين العرب ليس بين النحويين؛ فالحجازيون 

يلتزمون يف األصل يف  -نزل أغلب القرآن على لغتهم، ولغتهم هي األفصح

ما جاء الناُس "االستثناء المنقطع وهو وجوب النصب على كل حال، فيقولون: 

يميون هنا يجيزون اإلتباع ويجيزون النصب على االستثناء، والتم "إال حماًرا

 . "ما جاء الناُس إال حماٌر، وما جاء الناُس إال حماًرا"فيقولون: 

فإذا أردنا أن نلخص ما سبق، يمكن أن نقول: إنَّ االستثناء المنقطع يجُب فيه  

لمستثنى النصب على كل حال، إال يف حالٍة واحدة إذا أمكن تسليط العامل على ا

وكان االستثناء تاًما غير موجب، هذه المسألة الوحيدة اللي فيها خالف بين 

 العرب، وإال فإنَّ االستثناء المنقطع واجب النصب على كل حال. 

( يعني المنقطع والمتصل، ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه فيهماقال: )

ما قام إالَّ زيًدا القوم، وما جاء إال " فإذا تقدم المستثنى فليس فيِه إال النصب، تقول:

فالمستثنى المتقدم إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه هذا ليس  "حماًرا القوم

فيه إال النصب، فيمكن أن ُيجعل مسألًة مستقلة، ما حكم المستثنى إذا تقدم على 
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المستثنى منه؟ وجوب النصب، طيب ما حكم المستثنى المنقطع؟ وجوب النصب 

ال يف حالٍة واحدة: يف االستثناء التام غير الموجب إذا أمكن تسليط العامل على إ

المستثنى؛ ففيِه خالف بين العرب، ما سوى ذلك، يعني إذا كان االستثناء تاًما 

هذا وجوب النصب، إذا لم يكن تسليط العامل على  "جاء القوُم إالَّ حماًرا"موجًبا 

فإذا استطعت أن تفتت  "ا المال إال النقصما زاد هذ"المستثنى وجوب النصب، 

 هذه المسائل وتجعلها على شكل مسائل قد يكون األمر أوضح وأسهل، نعم. 

 املتن

وإن كان ما قبل إال غير تاٍم وغير موجٍب كان ما بعد إالَّ على حسب ما ) 

 (.قبلها

 الشرح

تثنى منه، وإن كان ما قبل إالَّ غير تام، يعني ما الذي نقص من أركانه؟ المس

 "ما جاء إالَّ زيد"وغير موجب؟ يعني مسبوق بنفي أو هني أو استفهام، كأن تقول: 

هل "أو استفهام  "ال يأِت إالَّ زيد"المستثنى منه غير موجود ومسبوق بنفي أو هني 

وهذا هو الذي يسمونه االستثناء الناقص؛ ألن المستثنى منه نقص من  "جاء إالَّ زيد

َغ من المستثنى منه، طيب أركان االستثناء و يسمونه أيًضا: االستثناء المفرغ؛ ألنه ُفرِّ

( على حسب ما قبلها( الذي نسميه المستثنى )كان ما بعد إالَّ ما الحكم؟ قال: )

 يعني نعرب ما بعد إال على حسب ما قبل إال، كأن إالَّ غير موجودة. 
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 املتن

، وإن كان ما قبل إالَّ  فإن كان ما قبل إالَّ يحتاج إلى مرفوٍع، رفعنا)  ما بعد إالَّ

، وإن كان يحتاج إلى مخفوٍض خفضنا ما بعد  يحتاج إلى منصوٍب نصبنا ما بعد إالَّ

 (.إالَّ 

 الشرح

كأنَّ إالَّ غير موجودة، فجاء  "ما جاء زيدٌ "فُتعرب  "ما جاء إالَّ زيدٌ "وإذا قلت: 

أكرمُت "ُتعرب كأنَك قلَت:  "اما أكرمُت إالَّ زيدً "فِعٌل وزيٌد فاعله، وإذا قلَت: 

 "مررُت بزيدٍ "فكأنك قلَت:  "ما مررُت إالَّ بزيدٍ "مفعوٌل به، وإذا قلَت:  "زيًدا

 .  ُتعرب ما بعد إالَّ بحسب ما قبل إالَّ

والحقيقة أنَّ هذه الحالة الثالثة وهو: االستثناء الناقص المفرغ ليست من 

ستثناء يف الحقيقة؛ ألن األسلوب فيها االستثناء يف شيء، يعني ليست من أحوال اال

ليس أسلوب استثناء، وإنما هي يف الحقيقة أسلوب حصر، ويسميه البالغيون 

أسلوب قصر، فإذا قلَت: ما جاء إالَّ زيٌد؛ فأصل الجملة: جاء زيٌد فعٌل وفاعل، ثم 

 "زيدٌ  ما جاء إالَّ "فقلَت:  "ما، وإالَّ "أردَت أن تحصر أو تقصر الفاعل على الفعل بـ 

 "إنما جاء زيدٌ "فتقول:  "إنما"ويمكن أن تستعمل األسلوب الثاين للحصر وهو: 

والمعنى فيهما واإلعراب واحد، فاالستثناء الناقص المفرغ كما قلنا ليس من 

أساليب االستثناء، لكن لماذا يذكره النحويون هنا يف أساليب االستثناء؟ فقط 

تستطيع أن توازن وأن تقارن بين هذه  إلكمال هذه الحاالت، وذكرها مًعا لكي

الحاالت وأن تعرف إعراهبا، ما يقع لك إشكال فيها، لكن ينبغي مع ذلك أن تعرف 

أن االستثناء ال يكون إال بوجود المستثنى منه، يعني يف الحالتين األوليين التام 

سماه الموجب والتام غير الموجب، فإن كان ناقًصا مفرًغا فهذا ليس باستثناء، وإن 
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النحويون يف باب االستثناء أنه حالة من حاالت االستثناء، فإنما ذكروها فقط 

 إلكمال هذه الحاالت. 

  "جاء القوُم إالَّ زيًدا"طيب ُثمَّ نعرب حالًة حالة: 
ٌ

فنقول: قام: فعٌل ماٍض مبني

على الفتح ال محل له من اإلعراب، والقوم: فاعل جاء مرفوٌع بـ جاء وعالمة رفعه 

مة، وإالَّ أداة استثناء مبنيٌة على السكون ال محل لها من اإلعراب؛ ألهنا حرف الض

تقول: أداة استثناء أو حرف استثناء، وزيًدا؟ اسٌم منصوٌب على االستثناء، أو تقول: 

 مستثنًى منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 

حرف نفي  تقول: ما "ما جاء القوُم إالَّ زيدٌ "ويف االستثناء التام غير الموجب: 

 على الفتح ال 
ٌ

 على السكون ال محل له من اإلعراب، وجاء فعٌل ماٍض مبني
ٌ

مبني

محل له من اإلعراب، والقوم فاعله مرفوع وعالمة رفعه الضمة، إالَّ حرف استثناء 

 على السكون ال محل له من اإلعراب، زيٌد بالرفع بدٌل من القوم مرفوع 
ٌ

مبني

 هو الوجه األكثر واألفصح.  وعالمة رفعه الضمة، قلنا: هذا

هذا جائٌز فصيح، فاإلعراب كما هو إال  "ما جاء القوُم إالَّ زيًدا"والوجه الثاين: 

 يف قولك زيًدا؛ تقول: زيًدا مستثنًى منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 

ما حرُف  "ما جاء إالَّ زيدٌ "والحالة الثانية: االستثناء الناقص المفرغ، تقول: 

السكون ال محل له من اإلعراب، وجاء فعٌل ماٍض مبني على الفتح  نفي مبني على

ال محل له من اإلعراب، إالَّ نقول: أداة حصر أو حرف حصر، ويذكر النحويون 

هنا أهنا أداة استثناء مفرغ، ما معنى أداة استثناء مفرغ؟ يعني استثناء غير حقيقي، 

على السكون ال محل له يعني أداة حصر، فتقول: حرف حصر أو أداة حصر مبني 

 من اإلعراب، وزيٌد فاعل جاء مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 
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ـــه تعـــالى:   {ېئ ېئ ېئ ىئ }ثـــم نقـــف بعـــد ذلـــك عنـــد قول
ــراب [74]ص:}إال إبليي{ {[ 73]ص: ــا إع ــبعة، فم اء الس ــرَّ ــاق الُق ــب باتف ؛ بالنص

تـام  إبليَس؟ مستثنًى منصوب وعالمة نصبه الفتحة، لكن هل استثناء تام أم غير تام؟

لذكر المسـتثنى منـه وهـو المالئكـة، متصـل أم منفصـل؟ هـذا يقـع فيـه خـالف بـين 

المفسرين، هل إبليس منهم أم ال؟ إال أن إبليس هنا واجب النصب على كـل حـال، 

 سواًء كان متصاًل أم كان منفصاًل. 

ـــالى:  ـــبحانه وتع ـــه س ـــن قول  {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ }لك
ٹ ٹ ڤ ڤ  }مـن اسـم موصـول فاعـل يعلـم،  ؛ ال يعلم فعـل مضـارع،[65]النمل:

ـــم،  {ڤ ڤ ڦ اء }إال اهلل{؛ هـــذا مفعـــول يعل ـــرَّ ـــاق الُق ـــالرفع باتف ؛ ب

 ؛ فما وجه رفع لفظ الجاللة هنا؟}إال اهلل{السبعة، 

  --(( 25:13 -كلمة غير مفهومة @)) -- الطالب:

 مستثنى ناقص يعني المستثنى منه غير موجود هذا معنى ناقص، نعم؟ الشيخ:

  --(( 25:21 -كلمة غير مفهومة @)) -- الطالب:

 .  {وئ ۇئ ۇئ ۆئ }بدل من  الشيخ:

طيب، إن قلنا: إن االستثناء هنا، االستثناء تام طبًعا مـا نقـول: نـاقص، االسـتثناء 

يعنــي الــذين يف الســماوات  {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ }تــام لوجــود فاعــل يعلــم، 

ن كــان منقطًعــا فأهــل واألرض، فاالســتثناء تــام، لكــن هــل هــو منقطــع أم متصــل؟ إ

اء السبعة كلهم اتفقوا هنا على الرفـع، وال  الحجاز ماذا يوجبون فيه؟ النصب، والُقرَّ

اء علـى القـراءة غيـر األفصـح؛ ألن لغـة الحجـازيين أفصـح، قـد يختلفـون  يتفق الُقرَّ
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بعضهم يأخذ بلغة وبعضـهم يأخـذ بلغـة ماشـي، لكـن أن يتفقـوا جميًعـا علـى اللغـة 

ممـا ُيضـعَّف بـه التخـريج واإلعـراب، فلهـذا كانـت هـذه اآليـة ممـا  الفصيحة؛ فهذا

ــنَّة والجماعــة علــى أنَّ اهلل عــزَّ وجــل يف الســماء، وأنَّ االســتثناء  ــه أهــل الُس احــتج ب

كمــا  {وئ ۇئ ۇئ ۆئ }متصــل، فلفــظ الجاللــة يــدخل يف المســتثنى منــه 

 فاألفصـح يف قرر ذلك شيخ اإلسالم يف الفتاوى وغيره، فـإذا كـان االسـتثناء متصـاًل 

؛ ولـو قيـل: إالَّ اهلَل لكـان علـى }إال اهلل{ذلك اإلتباع كما اتفـق عليـه القـراء السـبعة 

لكـان علـى الوجـه اآلخـر وهـو النصـب علـى  -يعني لو قرأ بعضـهم إالَّ اهللَ -الوجه 

 االستثناء. 

نعم اآلن انتهى من الكالم على االستثناء بـ إال، سينتقل إلى االستثناء بـ غيٍر 

 وسوى، نعم. 

 املتن

ا الُمستثنى با غيٍر وسوى فهو مجروٌر دائًما، وُيحكُم لغيرٍ وسوى بما قال: ) وأمَّ

حكمنا به لالسم الواقع بعد إالَّ من وجوب النصب مع التمام واإليجاب، ومن 

جواز الوجهين مع النفي والتمام، ومن اإلجراء على حسب العوامل مع النفي وعدم 

 (.التمام

 الشرح

جاء القوُم غيَر زيٍد، "م؛ المستثنى بـ غيٍر وسوى هو: الواقع بعدهما، تقول: نع

 "وجاء القوُم سوى زيٍد، وما جاَء القوُم غيُر زيٍد، وما جاء القوُم سوى زيدٍ 

فالمستثنى هو الواقع بعد غيٍر وسوى، وحكمه وجوب الجر على أنه مضاٌف إليه 

المستثنى بعد إالَّ سننقله إلى غير  مجرور، وُكلُّ الذي ذكرناه من قبل يف حكم
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زيد: مضاف إليه مجرور، طيب  "جاء القوُم غير زيدٍ "وسوى نفسهما، فإذا قلَت: 

وغير؟ تنقل إليها إعراب المستثنى السابق، تقول: يجب النصب يف االستثناء التام 

طيب ويف االستثناء التام غير الموجب يجوز  "جاء القوُم غيَر زيدٍ "الموجب 

ويف الناقص؟ تعربه بحسب العوامل  "جاء القوُم غيُر زيٍد، وغيَر زيدٍ "هان الوج

 . "ما جاَء غيُر زيًدا، وما رأيُت غيَر زيدٍ "السابقة، تقول: 

والسبب يف ذلك: أنَّ إالَّ حرف والحرف هل يتحمل اإلعراب؟ ال يتحمل 

، تقو جاء الناُس إالَّ "ل: اإلعراب، وإالَّ فإنَّ االستثناء يف الحقيقة واقٌع على إالَّ

، إالَّ أن إالَّ حرف فلهذا لم تقبل اإلعراب،  "زيًدا فُحكم االستثناء واقٌع على إالَّ

 فانتقل اإلعراب منها إلى ما بعدها. 

فعندما جئنا إلى االستثناء بـ غيٍر وسوى وهما اسمان، اسمان يتحمالن 

ت اسم وتحملت صار "ما جاء القوُم غيرُ "اإلعراب، فوقع اإلعراب عليهما 

اإلعراب نعطيها اإلعراب، ثم نقول: وهو مضاف، وما بعدها مضاٌف إليه؛ ألهنا 

 اسم واالسم ُيضاف إلى ما بعده، نعم. 

 املتن

ا المستثنى با ليس وال يكون فهو واجُب النصب؛ نحو: قال: ) قاموا ليَس "وأمَّ

 (."زيًدا، وال يكوُن زيًدا

 الشرح

ن يف باب كان الناسخة، فهما كان وليس نعم؛ ليس ويكون من أخوات كا

المعروفتان، إالَّ أنه دخل معنى االستثناء عليهما يف مثل هذا األسلوب، تقول: 

، واإلعراب؟  "جاء القوُم ليس زيًدا، وجاء القوُم ال يكون زيًدا" على معنى إالَّ
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لى اإلعراب نعرهبما كما نعرهبما يف باب كان وأخواهتما، يعني أهنما يحتاجان إ

 ماذا؟ اسٍم مرفوع وإلى خربٍ منصوب. 

فزيًدا منصوب، فيكون اسم ليس أم خرب  "جاء القوُم ليس زيًدا"فإذا قلَت: 

ليس؟ خرب ليس المنصوب، إًذا نبحث عن اسم ليس، نقول: اسم ليَس ضميٌر 

ر  جاء القوم ليسوا زيًدا، أو ليس الجائي "مسترت، يعود إلى مفهوٍم سابق، كأن ُتقدِّ

أو نحو ذلك، تقدر أي كلمة يستقل هبا المعنى، يعني تجعل اسم ليس  "زيًدا

جاء القوم ال "ضميًرا مسترتًا، وهذا المستثنى المنصوب خرًبا لليس، وكذلك 

يعني ال يكون هو زيًدا، فهو اسم يكون مسترت، وزيًدا خرب يكون وهو  "يكون زيًدا

 المستثنى يف المعنى، نعم. 

 املتن

رَتها وأما المستثنى )  با خال وعدا وحاشا فيجوز نصبه على المفعولية إن قدَّ

قام القوُم خال زيًدا وزيٍد، وعدا زيًدا وزيٍد، "أفعااًل، وجره إن قدرتها حروًفا، نحو: 

بنصب زيٍد وجره، ما لم تتقدم ما المصدرية على خال وعدا،  "وحاشا زيًدا وزيدٍ 

 (.دة مافإن تقدمت عليهما وجب النصب ما لم ُيحكم بزيا

 الشرح

من أدوات االستثناء، إالَّ أهنا يجوز أن تجعلها  "خال وعدا وحاشا"نعم؛ 

جاء القوُم عدا زيٍد، خال زيٍد، "حروف جر فتجر المستثنى الواقع بعدها، تقول: 

؛ فتكون هي حرف "حاشا زيٍد، وما جاء القوُم عدا زيٍد، وخال زيٍد، وحاشا زيدٍ 

ٌم مجروٌر هبا وعالمة جرِه الكسرة، وهو المستثنى جر، والمستثنى الذي بعدها اس

 بالمعنى. 
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ويجوز أن تجعلها أفعااًل ماضية أم مضارعة؟ تجعلها أفعااًل ماضية، فإذا 

جعلتها أفعااًل ماضية، وهي أفعال ماضية متعدية؛ إًذا ستحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل 

ًدا، وخال زيًدا، جاء القوُم عدا زي"ومفعول، فتنصب المستثنى بعدها فتقول: 

فهي فعٌل ماٍض، والمستثنى المنصوب بعدها فاعلها أم مفعولها؟  "وحاشا زيًدا

جاء القوُم عدا "مفعولها، فتحتاج إلى فاعل، فنقدر فاعلها ضميًرا مسترًتا، فنقول: 

أي: جاء القوُم عدا هو زيًدا، عدا يعني جاوز، يعني جاوز الجائي زيًدا،  "زيًدا

 ي.وكذلك يف البواق

جاء القوُم ما عدا "( فإذا قلَت: ما لم تتقدم ما المصدرية على خال وعداقال: ) 

فيجب يف عدا وخال أن يكونا ماذا؟ فعلين ماضيين،  "زيًدا، وجاء القوُم ما خال زيًدا

لماذا وجب هذا األمر حينئٍذ؟ ألن ما مصدرية، وما المصدرية ال تدخل إالَّ على 

وف، فلهذا نجعل ما مصدرية، فيجب أن يكون الذي األفعال، ال تدخل على الحر

جاء "بعدها فعاًل، فإذا كان الذي بعدها فعاًل؛ فيجب يف المستثنى بعدها النصب، 

 . "القوُم ما عدا زيًدا

 "جاء القوُم ما عدا زيدٍ "( يعني قد ُيتكلَّف وُيقال: ما لم ُيحكم بزيادة ماقال: )

والزائد ال يغير اإلعراب، وعدا حرف فنقول: ما حرف زائد وليس حرف مصدري، 

 جر وزيٍد اسٌم مجرور وهو المستثنى؟

فهذا ما يتعلق بالباب العاشر من المنصوبات وهو المستثنى، وخالصته: أنَّ  

منصوب، ويف  "ليَس، وال يكون"المستثنى يف أغلب أحواله منصوب، فهو بعد 

ير الموجب؟ يجوُز فيِه االستثناء التام الموجب منصوب، ويف االستثناء التام غ

م المستثنى على المستثنى منه؟ وجب فيِه  النصب، ويجوُز فيه اإلتباع، وإذا تقدَّ

النصب، واالستثناء المنقطع؟ يجب فيه النصب إال يف حالة واحدة، هذه الحالة 
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الواحدة ما حكمها؟ يجوز فيها النصب، ويجوز فيها الرفع، وقد عرفنا أن االستثناء 

 غ هذا يف الحقيقة يف االستثناء أم ال؟ الناقص المفر

 ليس من االستثناء.  الطالب:

إًذا أخرجه، أخرجه من االستثناء، فإذا أخرجناه من االستثناء فمعنى  الشيخ:

ذلك أنك مهما نصبت المستثنى فإنك لم تخطئ، إذا أخرجَت االستثناء الناقص 

إذا خرجناه فإنك مهما المفرغ وعرفنا أنه يف الحقيقة ليس استثناًء هو حصر، ف

ا جائز،  نصبَت المستثنى فإنك لم تخطئ؛ ألن النصب يف المستثنى إما واجب وإمَّ

هذه يسموهنا من النحو العملي، من النحو العملي يعني أن تخرب فقط بما يمكن أن 

ُيقال دون معرفة التفاصيل والراجح والقوي والفصيح واألفصح، فتقول مثاًل: يف 

كلمة  @)) --فإذا نصبته لم تخطئ، لكن هذا صححه العلماء،  المستثنى انصبه،

تقول: المستثنى يجب أن ُينصب يف كل حال؟! ال؛  --(( 39:14 -غير مفهومة

تأخذها قاعدة لك أنت، المستثنى انصبه فإنك ال تخطئ، لكن يف أوجه يجوز فيها 

 التالي. النصب لكن غير النصب اإلتباع أفضل وأفصح، نعم ننتقل إلى المنصوب 
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 اسم ال النافية للجنس

 املتن

ال غالَم "الحادي عشر: اسم ال النافية للجنس، إذا كان مضاًفا نحو: قال: )

، أو شبيًها بالمضاف وهو: ما اتصل به شيٌء من تمام معناه مرفوًعا "سفرٍ حاضرٌ 

أو  "ال طالًعا جباًل مقيمٌ "أو منصوًبا نحو:  "ال قبيٌح فعله حاضرٌ "كان نحو: 

، فإن كان اسم ال مفرًدا فإنه "ال ماًرا بزيٍد عندنا"مخفوًضا بخافٍض متعلٍق به نحو: 

 (.ُيبنى على ما ُينصب به لو كان معرًبا

 الشرح

نعم؛ ال النافية للجنس، هي ال النافية تعرفون ال النافية! ال النافية قد تدخل 

ا، وقد تدخل على اسٍم، فهذه ال عالقة لنا هب "محمٌد ال ُيهمُل دروسه"على فعل 

 الُمطلق، أو نفي الجنس، ما 
ُ

ا النفي فإذا دخلت على اسٍم فيكون لها معنيان: إمَّ

معنى النفي المطلق أو نفي الجنس؟ نفي الجنس يعني نفي جميع أفراد الجنس، 

ا النفي المطلق يعني نفي فرد أو فردين أو أفراد محددين من الجنس، فأنَت تريد  أمَّ

نَّ هذا البيت ليس فيه رجٌل واحد ولكن فيه رجالن أو فيه رجال، يقول: أن تقول: إ

فأنت  "ال رجٌل يف البيت بل رجال"هذا البيت ما فيه إال رجل واحد، فتقول له: 

أردت أن تنفي جنس الرجال، أم أردت أن تنفي واحًدا منهم عدًدا معينًا من 

أردت أن تنفي واحًدا هذا  الرجال؟ أردت أن تنفي عدًدا معينًا من الرجال، هنا

 النفي المطلق. 

وقد تقصد بكالمك أن تقول: إن هذا البيت ما فيه أحد من جنس الرجال، ال 

واحد وال اثنان وال أكثر، وال صغير وال كبير، وال نائم وال مستيقظ، وال قوي وال 
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م ضعيف، هذا البيت ليس فيه أحد من جنس الرجال، إًذا ُهناك فرق بين المعنيين أ

قت العرب بين هذين المعنيين باللفظ، فإذا أرادت المعنى  ال؟ يف فرق، وقد فرَّ

وإذا أرادت المعنى الثاين وهو نفي الجنس، قالت:  "ال رجٌل بالبيت"األول قالت: 

، تنصب االسم  "ال رجَل يف البيت" يعني إذا أرادوا نفي الجنس أعملوها عمل إنَّ

يعني ما يف أي سيارة، فإذا  " سيارَة يف المعرضال رجَل يف البيت، ال"وترفع الخرب 

فالمراد هنا نفي الجنس أو نفي الوحدة؟ نفي  "ال سيارٌة يف المعرض"قالوا: 

فإذا قلَت:  "ال سيارةٌ "الوحدة، يعني هذا ما فيه سيارة فيه سيارات كثيرة، إًذا تقول: 

ا ُمهملة فما بعده "ال سيارٌة يف المعرض" سيارٌة يف "ا مبتدأ وخرب كانت ال حينئٍذ إمَّ

 أو كانت عاملة عمل ليَس ترفع اسمها وتنصب خربها.  "المعرض

والذي يهمنا اآلن هي ال النافية للجنس، إًذا فهذا معنى كوهنا تنفي الجنس، إًذا 

متى تعمل ال النافية للجنس عملها؟ إذا كان المراد نفي الجنس، فإذا كان المراد 

، يعني تنصب اسمها وترفع خربها، طيب.  نفي الجنس ماذا تعمل؟ تعمل  عمل إنَّ

إالَّ أن اسمها قد ُينصب يف المحل واللفظ، وقد ُينصب يف المحل فقط دون 

اللفظ، وأنتم اآلن يف الدرس الخامس من األزهرية، يعني صرتم تفهمون هذه 

المصطلحات والمراد هبا، فإذا قلنا: اسم ال النافية للجنس منصوب المحل واللفظ 

ماذا نعني؟ نعني أنه معرب، وحكمه النصب فُينصب بعالمات النصب التي 

 درستموها. 

وإذا قلنا: أنه منصوب المحل دون اللفظ، يعني أنَُّه مبني منصوب المحل، إالَّ 

أنَّ لفظه يلزم حركة واحدة ال تتأثر باإلعراب، فمتى يكون منصوب المحل 

بنًيا؟ يقولون: إذا كان مفرًدا ُيبنى، واللفظ؟ يعني متى يكون معرًبا ومتى يكون م

وإذا كان غير مفرد ُيعرب، ما المراد باإلفراد هنا؟ هذه معلومة ذكرناها من قبل، 
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وهي أن اإلفراد مصطلح نحوي له أكثر من استعمال، االستعمال المشهور أن 

يكون خالف المثنى والجمع وليس مراًدا هنا، وقد يكون خالف الُجملة وشبه 

وليس مراًدا هنا، ُيذكر يف باب المبتدأ والخرب شرحناه، وقد يكون المراد الُجملة 

بالمفرد: ما ليس مضاًفا وال شبيه بالمضاف، وهو المراد هبذا الباب وبالباب التالي 

 النداء. 

طالب علم، وكتاب نحو، وباب مسجد، وسيارة "إًذا فالمضاف كقولك: 

ه النصب، نصب اللفظ هذا مضاف ليس مفرًدا وحكم "رجل، وقلم طالب

فال نافية للجنس، وطالب علم اسمها  "ال طالب علٍم مذمومٌ "والمحل، تقول: 

ال طالب علٍم "منصوب، وهو مضاف وعلم مضاف إليه، ومذموٌم خربها مرفوع 

 ... وهكذا. "مذموٌم، ال باب مسجٍد مكسوٌر، ال قلم طالٍب ضائعٌ 

ا المراد بالشبيه بالمضاف؟ قال وكذلك إذا كان شبيًها بالمضاف فإنه ُيعرب، م

( ألنه لو كان هو ما اتصل به شيٌء من تمام معناه، ال على سبيل اإلضافةاألزهري: )

ا رفًعا كأن تقول: ال قبيًحا فعله  على سبيل اإلضافة لكان مضاف ومضاف إليه، إمَّ

حاضٌر، ال نافية للجنس، قبيًحا اسمها منصوب، وأخربَت عنه بأنه حاضر، إًذا 

ضر خربها مرفوع، وفعله ما إعراب فعله؟ يقبح فعله، هذه قبيح صفة مشبهة، حا

اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة "صفة مشبهة يعني وصف، واألوصاف: 

ما معنى وصف؟ يعني أن حكمها حكم  "المشبهة، وصيغ المبالغة، واسم التفضيل

إعراب فعله؟ فاعل، لكن الفعل ضع الفعل مكاهنا، قبيًحا فعلُه يعني يقبح فعله، ما 

 "ال كريًما خلقُه مذمومٌ "فاعل بالفعل وال فاعل بالوصف؟ قلنا: فاعل بالوصف، 

فـ طالًعا: اسمها منصوب،  "ال طالًعا جباًل مقيمٌ "اإلعراب نفسه، أو بالنصب قال: 

ومقيٌم خربها مرفوع، وجباًل؟ طالًعا: اسم فاعل، يعني يطلع جباًل، فاعل أو مفعول 

ال كاسًرا باًبا مضروٌب، ال ساكًبا كأًسا مضروٌب، ال قارًئا كتاًبا "مفعوٌل به، جباًل؟ 
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 .. وهكذا. "نادمٌ 

( ماًرا: اسم ال منصوب، "ال ماًرا بزيٍد عندنا"أو بالخفض مثل: قال: )

وعندنا: شبه ُجملة خربها، وبزيٍد: جار ومجرور متعلق بـ ماًرا، ومثلها أن تقول: 

فإن لم يكن اسم  "نادٌم، ال جالًسا يف المسجِد خاسٌر ... وهكذاال ناظًرا يف كتاٍب "

ال النافية للجنس مضاًفا وال شبيًها بالمضاف، يعني كان مفرًدا فإنه ُيبنى، ُيبنى على 

ال رجَل يف "ما ُينصب عليه، يعني ُيبنى على عالمات النصب لكنه مبني، فتقول: 

النافية للجنس منصوب أو يف محل رجَل اسم ال النافية للجنس، اسم ال  "البيت

 
ٌ

نصب؟ ماذا نقول يا إخوان؟ نقول: يف محل نصب ألنه مبني، يف محل نصب مبني

 على الفتح، ويف البيت شبه ُجملة خرب ال النافية للجنس. 

اٌب  "ال مؤمَن كذاٌب "تقول:   على الفتح، كذَّ
ٌ

مؤمن اسمها يف محل نصب مبني

.. "ال ناصَح مردوٌد، ال خائَن محمودٌ "قول: ، ت"ال كسوَل ناجٌح "خربها، تقول: 

 وهكذا. 

ا أن  فإذا انتهينا من ذلك، وعرفنا أنَّ ال النافية للجنس تعمل عمل إنَّ واسمها إمَّ

ا أن ُينصب إذا كان مضاًفا أو شبيًها بالمضاف، ينبغي أن  ُيبنى إذا كان مفرًدا، وإمَّ

يين، ويف المسألة مذهٌب نقول: إنَّ هذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب البصر

آخر وهو مذهب الكوفيين ونصره بعض البصريين كالمربد وأبي إسحاق الزجاج، 

وهو: أنَّ ال النافية للجنس تعمل عمل إنَّ واسمها دائًما منصوب المحل واللفظ، 

يعني اسمها دائًما ُمعرب، إالَّ أهنم يقولون: إذا كان اسمها مفرًدا ال ُينون، هي تعمل 

ن، إًذا هم يوافقون على كل ما سبق، إالَّ  عمل إنَّ  إالَّ إذا كان اسمها مفرًدا فإنَُّه ال ُينوَّ

فيقول: رجَل اسم ال النافية للجنس  "ال رجل يف البيت"إذا كان اسمها مفرًدا مثل: 

منصوب أو يف محل نصب عندهم؟ منصوب وعالمة نصبه الفتحة، لكن يقول: 
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 ُينون، وهذا قول له قوته ووجاهته، وهو أكثر هذه خاصية بـ ال اسمها المفرد ال

استقامة على القياس؛ لكنه يحتاُج إلى تعليٍل واضح لحذف التنوين، وهم قد عللوا 

ذلك، وال يهمنا التعليل، يهمنا فقط أن تعرفوا هذا المذهب، نعم المنصوب 

 التالي.

 املنادى

 املتن

 "الثاين عشر: المنادى، إذا كان مضاًفا نحو: قال: )
ِ
، أو شبيًها "يا عبد اهلل

، أو النصب نحو: "يا حسنًا وجهه"بالمضاِف وهو ما عمل فيما بعدُه الرفع نحو: 

أو نكرًة غير مقصودٍة نحو قول  "يا رفيًقا بالعباد"أو الجر نحو:  "يا طالًعا جباًل "

فع فإن كان المنادى مفرًدا فإنه ُيبنى على ما ُير "يا غافاًل والموت يطلبه"الواعظ: 

يا "وعلى األلف يف نحو:  "يا زيُد "به، لو كان معرًبا، فُيبنى على الضم يف نحو: 

، وإن كان نكرًة مقصودًة فإنها ُتبنى على "يا زيدون"وعلى الواو يف نحو:  "زيدان

َح نصُبها على  "يا رجُل "الضم من غير تنويٍن نحو:  ما لم توصف فإن وصفت َتَرجَّ

ها نحو:   (."جى لكل عظيميا عظيًما ُير"ضمِّ

 الشرح

نعم؛ هذا باب النداء، وهو أسلوب معروف من أساليب العربية، والُمنادى 

حكمه دائًما النصب إالَّ أنُه يف مواضع يكون منصوب المحل واللفظ معرب، ويف 

 مواضع يكون منصوب المحل فقط دون اللفظ.

 والخالصة يف ذلك أن ُيقال: إنَّ المنادى له حالتان:

ولى: أن يكون اسمه مكوًنا من كلمٍة واحدة، والمقصود هبا ُمعيَّن، الحالة األ
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الحالة األولى أن يكون المنادى اسمه مكوًنا من كلمة واحدة، والمراد به معين 

محدد، وُحكُم هذه الحالة البناء، البناء يعني ُيبنى على عالمات الرفع، هو منصوب 

يا زيُد، زيد اسم واحد والمراد هبا المحل وُيبنى لفظه على عالمات الرفع، تقول: 

يا: حرف نداء مبني على السكون ال محل  "يا زيدُ "أعرب  "يا زيدُ "معين، تقول: 

 على الضم منصوب أو يف محل نصب؟ يف محل 
ٌ

له من اإلعراب، زيد: مناًدى مبني

 "يا محمُد، يا خالُد، يا يوسُف، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا مريُم، يا نوُح "نصب، 

 طيب. 

أن اآلن أخطابك وأقول: يـا رجـل اقـرأ، المنـادى  "يا رجُل اقرأ"فإذا ُقلُت لَك: 

رجل كلمة، والمراد هبا ُمعين أم غير معين؟ معـين، أنـا أريـد هـذا الرجـل، أقـول: يـا 

رجل اقرأ، أو مثاًل أنت تعبث بـالقلم، أقـول لـك: يـا رجـل دع القلـم، فـاآلن عنـدما 

أم غير معين؟ معين، إًذا فالمنادى كلمة والمراد معـين إًذا أقول: يا رجل، أريد معينًا 

إذا كنـَت  "يا رجُل اتِق اهلل، يا طالُب افهم، يـا حـاجُّ تفضـل"نبني على الضم، نقول: 

ا معينًا،  يـا شـيُخ "ألنـك تريـد أسـتاًذا معينًـا،  "يا أستاُذ عنـدي سـؤال"تخاطب حاجَّ

بـال هنـا كلمـة جبـال ، ج[01]سابأ: {ژ ژ ڑ }... وهكذا،  "عندي سؤال

هذا اسم مفرد، اسم مفرد يعني واحد ال نريـد بـه أنـُه مثنـى أو جمـع، ال يعنـي كلمـة 

واحـدة، أن يكـون المنـادى كلمـًة واحـدة قلنــا، يعنـي مـا قلنـا مفـرد، قلنـا: أن يكــون 

؛ وهذه الجبال جبال معينـة ولهـذا قـال: [01]سبأ: {ژ }المنادى كلمًة واحدة 

 . ؛ فبنى على الضم {ژ }

والحالة الثانية: ما سوى ذلك، إذا لم يكن المنادى كلمة واحدة والمراد معين، 

فإنكَّ تنصب يعني تعربه تجعله معرًبا وتنصبه بعالمات النصب المعروفة 

حارث المدرسة هذا اسم كلمتان،  "يا حارث المدرسة"المختلفة، فإذا قلت مثاًل: 
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ى منصوب، وعالمة نصبه الفتحة حارَث: مناد "يا حارَث المدرسةِ "إًذا تنصب 

يا إمام المسجِد، يا أستاَذ المادِة، يا صاحَب "وهو مضاف، والمدرسِة مضاٌف إليه، 

 .. وهكذا. "زيدٍ 

 "يا غافاًل اذكر اهلل"طيب لو قلنا مثاًل لو قال الخطيب كما قال األزهري: 

يريد معينًا؛ إًذا الخطيب اآلن يريد معينًا أو يريد كل من تنطبق عليه هذه الصفة؟ ال 

فإذا قال  "يا غافاًل اذكر اهلل"ما يدخل يف الحالة األولى، فلهذا ينصب يقول: 

ينصب أو يبني؟ ينصب، وإذا قال المدير يف  "يا حاًجا احفظ حجك"خطيب عرفة: 

يقول: يا طالًبا أم يا طالُب؟ يقول: يا  "يا طالًبا اهتم بدروسك"كلمة الصباح: 

ًبا أمامه يعبث أو غير منتبه فأراد أن ينبهه ماذا يقول له؟ يقول: طالًبا؛ فإن رأى طال

العرب تفرق بين المعاين باختالف األلفاظ؛ ألن األلفاظ خدمة  "يا طالُب انتبه"

يا قبيًحا "للمعاين، ومن ذلك الشبيه بالمضاف الذي سبق شرحُه، فإذا قلت مثاًل: 

ي قبيًحا فعله، فصار المنادى حينئٍذ فأنت ال تنادي قبيًحا، وإنما تناد "فعله تعاَل 

منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة،  "يا قبيًحا"اسمه أكثر من كلمة، فتقول: 

يا قبيًحا فعله، يا كريًما خلقه إنَّا نحبك، يا ُمغلًقا الباب افتحه، يا "وفعله فاعل، 

صوتك، يا واقًفا أمامي ِسر، يا جالًسا أمام الشيخ اسأله، يا قارًئا الكتاب ارفع 

 .. وهكذا. "رحيًما بالعباد، يا رفيًقا بالعباد ارحمنا

إذا كان مضاًفا فقول أو كالم األزهري ال يختلف عما أجملناه قبل قليل، قال: )

 "نحو: 
ِ
يا حسنًا وجهه، يا طالًعا جباًل، يا "، أو شبيًها بالمضاِف نحو: "يا عبد اهلل

 ("يا غافاًل والموت يطلبه"قول الواعظ: أو نكرًة غير مقصودٍة نحو  "رفيًقا بالعباد

 قال: هذا حكمه النصب، يعني ُمعرب وُيعرب بعالمات النصب. 

وعرفنا أن المراد بالمفرد هنا يف اصطالحه: ما  فإن كان المنادى مفرًدا(قال: )
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فإنه ُيبنى على ما ُيرفع به لو كان معرًبا، فُيبنى ليس مضاًفا وال شبيًها بالمضاف، )

وعلى الواو يف  "يا زيدانِ "وعلى األلف يف نحو:  "يا زيُد "يف نحو:  على الضم

، وإن كان نكرًة مقصودًة فإنها ُتبنى على الضم أيًضا من غير "يا زيدون"نحو: 

فإن وصفت يعني هذه النكرة، ) ما لم توصف(ثم قال: ) ("يا رجُل "تنويٍن نحو: 

ح نصبها على ضمها نحو:  يا عظيًما ُيرجى "( "ظيميا عظيًما ُيرجى لكل ع"رجَّ

فهذا يدخل يف  "يا عظيًما ُيرجى لكل عظيم"أين المنادى؟  "لكل عظيٍم ارحمنا

النصب؛ ألنه شبيه بالمضاف؛ لكنهم فرقوا هنا قالوا: إنَّ الذي كثر نداؤه على أنه 

، هذا كثر نداؤه بأسمائه "يا كريم، يا رحيم، يا رحمن، يا جبار، يا غفار"مفرد مثل: 

 وتعالى؛ فلهذا تبنيها على الضم؛ ألهنا أسماء مفردة والمراد هبا معين.  سبحانه

فُهنا  "يا عظيًما ُيرجى لكل عظيم، يا غفاًرا تغفر ما تشاء اغفر لنا"فإذا قلَت: 

اُر، يا رحيمُ "األصل أنك ما تصف؛ ألن األصل:  فجاءت هذه الصفة غير  "يا غفَّ

األصل، ويجوُز لك أن تنصب، والنصب  الغالبة، فقال: هنا يجوز لك أن تبقى على

 هو األكثر؛ ألنه القياس ألنه دخل يف الشبيه بالمضاف، نعم.

؛ من أي [39]يوسف:}ياصاحبي السجن{: -سبحانه وتعالى-وقوله 

النوعين؟ المبني أم المنصوب المعرب؟ المنصوب؛ ألنه مضاف، فإذا ناديت 

ذا ناديتهم دون إضافة إلى العالم ، فإ"يا مسلمي العالم"مسلمي العالم ماذا تقول؟ 

؟ ألن االسم مفرد "يا مسلمون"لماذا  "يا مسلمون"كيف تنادي المسلمين؟ 

مسلمون، وأنت تريد معين وال غير معين؟ معين، لكن مفرد معين أم جماعة 

يا "معينة؟ جماعة معينة، نحن قلنا: أن يكون المراد معينًا، سواٌء كان مفرًدا معينًا 

مسلمون جماعة معينة متميزة عن  "يا مسلمون"ن جماعة معينة أو كا "رجُل 

ب ماذا تقول؟  ُب، يا أساتذةُ "غيرها؛ فلهذا لو ناديت الُطالَّ .. وهكذا، فهذا "يا ُطالَّ

 ما يتعلق بالمنادى وهو المنصوب الثاين عشر، نعم المنصوب الثالث عشر.
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 خرب كاد وأخواتها

 املتن

 خواتها، وهي: ثالثة أقسام: الثالث عشر: خبر كاد وأقال: )

 ما ُوضع للداللة على ُقرب الخبر وهو ثالثٌة: كاد، وكرب، وأوشك. 

 وما ُوضع للداللة على رجائه وهو ثالثٌة أيًضا: حرى، واخلولق، وعسى. 

وما ُوضع للدالة على الشروع فيِه وهو كثيٌر ومنه: أنشأ، وطفق، وعلق، وجعل، 

، تقو ؛ فكاد: فعٌل ماٍض ناقٌص، "كاد زيٌد يقرأ"ل: وأخذ، وقام، وهلهل، وهبَّ

 (.وزيٌد اسمها، وُجملة يقرأ يف موضع نصٍب خبُر كاد، وكذا الباقي

 الشرح

نعم؛ كاد وأخواهتا تعمل عمل كان وأخواهتا، يعني أهنا من النواسخ التي 

تدخل على المبتدأ فرتفعه، وتدخل على الخرب فتنصبه، فلهذا جرت عادة النحويين 

يذكرون كاد وأخواهتا بعد باب كان وأخواهتا؛ ألن عملهما واحد، واألزهري أهنم 

كما ترون أخرها هنا، فإذا ُقلَت: إذا كانت كاد وأخواهتا تعمل عمل كان وأخواهتا، 

هي أفعال ناسخة وتعمل عمل كان وأخواهتا، ترفع المبتدأ وتنصب الخرب، فلماذا 

مر؟ لماذا جعلوها يف باٍب مستقل؟ يعني لم ُتجعل يف باب كان وأخواهتا وينتهي األ

ما زال، وما فتئ، "يف باب مستقل مثاًل؟ لماذا لم يجعلوا  "ليس"لماذا لم يجعلوا 

يف باب مستقل، جعلوها يف باب كان، أما كاد وأخواهتا  "وما برح، وما انفك

جعلوها يف باب مستقل؟ فالجواب عن ذلك: ألنَّ كاد وأخواهتا ُيشرتط يف خربها 

ٌط ال ُيشرتط يف كان وأخواهتا، وهو: أن يكون خربها فعاًل مضارًعا، ُيشرتط يف شر

كاد وأخواهتا أن يكون خربها فعاًل مضارًعا، بخالف كان وأخواهتا، فأنت تقول يف 
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تأيت به مضارًعا وتأيت به  "كان محمٌد راكًضا، وكان محمٌد يركض"كان وأخواهتا: 

كاد محمٌد "ما يف كاد وأخواهتا فال تقول إاًل: اسًما، وهذا ُمطرد وقياسي فيها، أ

وهكذا يف بقية أخوات كاد؛ فلهذا  "كاد محمٌد راكًضا"وال يجوز:  "يركض

 جعلوها يف باٍب مستقل. 

 ُثمَّ إنَّ كاد وأخواهتا ثالثة أقسام كما ذكر: 

ما ُوضع للداللة على ُقرب الخبر وهو ثالثٌة: كاد، وقرب، : )القسم األول

ذه الثالثة معناها: الداللة على ُقرب وقوع الخرب، يعني الخرب وقع أم لم ه وأوشك(

كاد محمٌد يجلس، كاد محمٌد يصل، كاد محمٌد "يقع؟ لم يقع، ولكنه قريب 

 يعني األمر لم يقع ولكنه قريب.  "يموت

ما ُوضع للداللة على رجائه وهو ثالثٌة أيًضا: حرى، واخلولق، : )والثاين

نه وقع أو لم يقع؟ لم يقع، ولكنك ترجو أن يقع أو ُيرجى لك معنى ذلك أ وعسى(

عسى محمٌد أن يزورنا، عسى السماء أن تمطر، أو اخلولقت "أن يقع، تقول: 

 "كرب وأوشك"بمعنى عسى، كما أن  "حرى واخلولق"وكلها  "السماء أن تمطر

 بمعنى كاد. 

لبدء يف العمل، كل ما يعني: ا ما ُوضع للدالة على الشروع فيِه(: )والنوع الثالث

)أنشأ، وطفق، وعلق،  كان بمعنى شرع وبدأ يدخل هنا وهي أفعاٌل كثيرة منها:

) شرع "كلها إذا كانت بمعنى شرع، تقول:  وجعل، وأخذ، وقام، وهلهل، وهبَّ

محمٌد يكتب، شرع محمٌد يخطب، شرع محمٌد يأكل.. وهكذا أخذ محمٌد يكتب، 

 وكذلك يف البواقي. "طبوأخذ محمٌد يقرأ، وأخذ محمٌد يخ

هل يدخل يف هذا الباب؟ ال؛ ألن خربه  "شرع محمٌد يف القراءة"فإذا قيل: 

ليس فعاًل مضارًعا، طيب إذا ما دخل يف هذا الباب أين يذهب؟ يعود إلى حظيرة 
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األفعال، يعني األفعال التامة المعروفة التي لها فاعل، إن كانت الزمة فاعل، وإن 

ومفعول به، ما تأيت للناقصة التي تحتاج إلى اسم وخرب، فشرع كانت متعدية فاعل 

محمٌد يف العمل، شرع فعل، ومحمٌد فاعل، ويف العمل جار ومجرور متعلق 

ال  "أنشأ محمٌد قصيدةً "، لكن "أنشأ محمٌد ينشد"بالفعل، وكذلك أنشأ تقول: 

 هذا فعل وفاعل ومفعول به، وهكذا يف البواقي. 

كيف نعرب؟ كاد نعرهبا مثل كان وكيف نعرب كان؟  ("أكاد زيٌد يقر"قال: )

مثل جاء، ودخل، وجعل وانطلق، كاألفعال الماضية لكن نزيد كلمة ناقص أو 

 على الفتح ال محل له من 
ٌ

ناسخ، فنقول: كاد فعٌل ماٍض ناقٌص أو ناسخ مبني

اإلعراب، وزيٌد اسم كاد مرفوٌع بكاد وعالمة رفعه الضمة، ويقرأ نقول: فعٌل 

مضارع، انتبهوا ما نقول: خرب كاد، نقول: فعٌل مضارٌع منصوب أو مرفوع أو 

مجزوم؟ مرفوع، لم يسبق بناصب وال بجازم، مرفوع وعالمة رفعه الضمة، ولكل 

فعٍل فاعٌل بعده، فإن ظهر وإال فهو ضميٌر مسترت، أين فاعل يقرأ؟ ضميٌر مسترت 

؟ "يقرأ هو"هذه الجملة الفعلية  تقديره هو، صارت جملة فعلية يقرأ هو، ما إعراب

 والجملة الفعلية خرب كاد يف محل نصب. 

تقول: والُجملة الفعلية خرب كاد يف محل نصب، أو تقول: الجملة الفعلية يف 

محل نصب خرب كاد ال إشكال، المطلوب أن تأيت بأركان اإلعراب، تقدم أو تؤخر 

عراب، تقول: خرب كاد ثم تأيت هذا ليس بواجب، مع أن األفضل أن تبتدئ دائًما باإل

بالحكم اإلعرابي يف محل نصب، ولو قدمت أو أخرت فال بأس بذلك وكذلك 

 البواقي. 

 لماذا أفرد خرب كاد يف المنصوبات، ولم يفرد اسمها يف المرفوعات؟  الطالب:

يقول: لماذا جعل خرب كاد وأخواهتا يف المنصوبات ولم يجعل اسمها  الشيخ:
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والجواب: الجواب أن هذا مما يؤخذ عليه رحمه اهلل، ليس هناك يف المرفوعات؟ 

كتاب يسلم من النقد، يعني خاصًة يف الُكُتب الصغيرة والُكُتب المتوسطة، يعني 

صاحبها ربما يعمل أشياء هو ال يرى أهنا هي األصوب وأهنا هي الصحيحة علمًيا، 

يصال المعلومة؛ فلهذا ال وإنما يرتكبها ألنه يرى أهنا أوضح للطالب، وأقرب إلى إ

يؤاخذ على أصحاب الكتب الصغيرة والمتوسطة حتى إهنم يقولون يف البحوث 

العلمية: ينبغي أال تعتمد قوله يف الكتب الصغيرة والمتوسطة على أنه هو قوله 

الذي يقول به ويعتقد صحته، وإنما تأخذ أقواله من كتبه العلمية الكبيرة المفصلة، 

تنسب قول البن آجروم من مقدمته، وهكذا يف الكتب الصغيرة؛  ولهذا ما يصلح أن

ألنك ربما لو ناقشته يف ذلك قال: أعلم أنَّ الصواب وأنَّ األصح وأنَّ الموافق 

للقياس، وأنَّ الموافق لألدلة هو القول الثاين، ولكني أخذت هبذا القول ألنه 

ب، فربما أنه رأى أنَّ هذا أسهل، ن  عم. أوضح وأسهل للُطالَّ

  --(( 01:17:26 -كلمة غير مفهومة @)) -- طالب:

 الباب الذي قبله المنادى.  الشيخ:

  --(( 01:17:47 -كلمة غير مفهومة @)) -- الطالب:

نحن قلنا ذلك: إذا كان المنادى مفرًدا والمراد به معين ُيبنى على  الشيخ:

ب، وتقول يف عالمات اإلعراب ضم وغير ضم، فتقول يف المفرد؟ يا رجُل يا طُ  الَّ

هذه نكرة  "يا رجالن"تقول:  -زيدان علم- "يا زيدان، يا رجالن"المثنى: 

هذه نكرة  "يا مسلمون، يا مهندسون"مقصودة، فتبنيها على األلف، وتقول: 

 مقصودة فتبنيها على الواو. 

  --(( 01:18:23 -كلمة غير مفهومة @)) -- الطالب:
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مبني على الضم، يعنون به مبني على  نعم؛ النحويون قد يقولون: الشيخ:

 عالمات اإلعراب، فال يريدون بالضم الضم، وإنما يعني ما ُيرفع به. 

  --(( 01:18:54 -كلمة غير مفهومة @)) -- الطالب:

ال هذا السؤال تفصيلي، اسألني إياه بعد الدرس أجبك عليه إن شاء  الشيخ:

 اهلل، نعم تفضل اقرأ، المنصوب الرابع عشر. 

 رُب "ما" الحجازيةخ

 املتن

 {ڤ ڤ ڤ }الحجازيااااة، نحااااو:  "مااااا"الرابااااع عشاااار: خبااااُر قااااال: ) 
 (.[30]يوسف:

 الشرح

هي حرف النفي  "ما"الحجازية،  "ما"نعم؛ يقول: من األسماء المنصوبة خرب 

وال عالقة لنا هبا  "محمٌد ما ُيهمل دروسه"المعروف، فتدخُل على الفعل، فتقول: 

؛ ألهنا إذا دخلت على الفعل فهي حرٌف ُمهمل ليس له عمل إذا دخلت على الفعل

باتفاق، وتدخل على االسم فإذا دخلت على االسم فإنَّ العرب اختلفوا فيها وليس 

النحويون الذين اختلفوا فيها وإنما العرب، فالحجازيون حينئٍذ يعملوهنا عمل 

ا  "زيٌد بخياًل  ما محمٌد كريًما، ما"ليس ألهنا بمعناها يف النفي، فيقولون:  وأمَّ

حرًفا مهماًل ليس له عمل، فما بعده مبتدٌأ  "ما على أصلها"التميميون فإهنم يبقون 

فعلى لغة التميميين  "ما محمٌد قائٌم، ما زيٌد بخيٌل "مرفوع وخربٌ مرفوع، فيقولون: 

حرف نفي مهمل ليس له عمل مبني على السكون ليس له محل من  "ما"نقول: 
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 مبتدأ مرفوع، وبخيٌل خرب لمبتدأ مرفوع.  اإلعراب، وزيدٌ 

ما زيٌد "فيقولون:  "ليس"عمل  "ما"وعلى لغة الحجازيين الذين يعملون 

حجازية عاملٌة عمل ليس، وزيٌد اسمها مرفوٌع هبا وعالمة رفعه  "ما"نقول:  "بخياًل 

 الحجازية منصوٌب هبا وعالمة نصبه الفتحة.  "ما"الضمة، وبخياًل خرب 

يف سورة يوسـف،  {ڤ ڤ ڤ }ر شاهًدا على إعمالها وهو قوله تعالى: ُثمَّ ذك

النافيـة العاملـة عمـل  "ما"حجازية، عندما نقول: حجازية؛ نريد أن نقول: إهنا  "ما"

الحجازيـة، وهـذا اسـمها، اسـمها مرفوًعـا يف  "مـا"، نختصـر ذلـك ونقـول: "ليس"

حجازية يف محـل رفـع مبنـي ال "ما"محل رفع، يف محل رفع ألنه مبني، إًذا هذا اسم 

الحجازيـة منصـوب وعالمـة نصـبه الفتحـة، وهـذا  "مـا"على السكون، وبشًرا خـربُ 

اء السبعة بل العشرة.   باتفاق الُقرَّ

ــة،  "مــا"؛ [2]المجادلااة: {ڤ ڤ ڤڤ }وقــال ســبحانه وتعــالى:  حجازي

 علـ "ما"ضمير منفصل لكن ما إعرابه؟ اسم  "ُهنَّ "
ٌ

ى الحجازية يف محل رفـع مبنـي

خرب ما الحجازية منصـوب وعالمـة نصـبه الكسـرة، وهـو مضـاف  "أمهاِت "الفتح، 

 وهم مضاف إليه ألنه ضمير اتصل باسم. 

مــا هــذا "لـو جعلنــا يف اللغـة يف الكــالم، لـو جعلنــا مـا تميميــة، مـاذا كنــا نقـول؟ 

الحجازيـة عاملـًة يف  "مـا"ولـم تـرد  "ومـا ُهـنَّ أمهـاُتهم"، وهذه قـراءة شـاذة، "بشرٌ 

ــا وهمــا اللــذان ذكرناهمــا، ويف موضــٍع ثالــث ال خــرب النصــب إالَّ يف موضــعين قطًع

 {ۈ ٴۇ ۋ }احتمـــااًل، ويف غيـــر هـــذه المواضـــع دخلـــت البـــاء علـــى خربهـــا 
حجازيــة حينئــٍذ؛ ألن القــرآن نــزل بأغلبــه علــى لغــة  "مــا"؛ فنقــول: إن [74]البقاارة:

 الحجازية.  "ما"الحجاز، وباء داخلة يف خرب 
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الحجازية تعمل عمل كان، ترفع اسمها وتنصب خربها، فذكر  "ما"إًذا فـ 

خربها يف المنصوبات ولكنه لم يذكر اسمها يف المرفوعات، نعم المنصوب 

 الخامس عشر؟

 التابع للمنصوب

 املتن

رأيُت زيًدا "الخامس عشر: التابع للمنصوب وهو أربعٌة: النعُت نحو: قال: )

رأيت زيًدا "، والتوكيد نحو: "وَعْمًرارأيُت زيًدا "، والعطُف نحو: "العاقل

 (."رأيُت زيًدا أخاك"والبدل نحو:  "نفسه

 الشرح

نعم؛ المنصوب الخامس عشر هو التابع للمنصوب، ورأيتم أنَُّه اختصر ذلك؛ 

 ألننا شرحنا التوابع من قبل؛ فهي أربعة: 

ٌل به فرأيُت فعٌل وفاعل، وزيًدا مفعو "رأيُت زيًدا العاقَل "النعت ومثاله: 

 منصوب، والعاقل نعُت زيًدا منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 

فرأيُت فعٌل وفاعل، وزيًدا مفعوٌل  "رأيُت زيًدا وَعْمًرا"والثاين: العطف نحو: 

 على الفتح، وَعْمًرا 
ٌ

به منصوب، والواو حرف عطف ال محل له من اإلعراب مبني

 معطوٌف على زيًدا منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 

فرأيُت زيًدا فعٌل وفاعل  "رأيُت زيًدا نفَسه"بع الثالث: التوكيد، نحو: والتا

ومفعوٌل به منصوب، ونفس توكيٌد لزيًدا منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو 

 مضاف والهاء مضاف إليه.
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؛ فرأيُت زيًدا فعٌل وفاعل ومفعوٌل به، "رأيت زيًدا أخاك"والرابع البدل نحو:  

وب وعالمة نصبه األلف وهو مضاف والكاف مضاٌف وأخاك بدٌل من زيًدا منص

 إليه. 

هبذا نكون قد انتهينا من األسماء المنصوبة الخمسة عشر؛ ليبقى لنا المنصوب 

السادس عشر، وهو الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، 

 تفضل اقرأ. 

 املتن

ولم يتصل بآخره  السادس عشر: الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصٌب قال: )

 (.شيء

 الشرح

( الفعل )الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء

الرفع، والنصب، والجر "المضارع ما الذي يدخله من األحكام اإلعرابية 

؟ الجواب: يدخله الرفع والنصب والجزم وال يدخله الجر، طيب متى "والجزم

ى يكون حكمه الجزم؟ إذا ُسبق يكون حكمه النصب؟ إذا ُسبق بناصب، ومت

د من الناصب والجازم.   بجازم، ومتى يكون حكمه الرفع؟ إذا تجرَّ

فما الحكم اإلعرابي للفعل تلعب؟ الجزم، وإذا  "ال تلعب"فإذا قلَت مثاًل: 

أنا أسأل  "تلعبن"ما الحكم اإلعرابي لتلعب يف قولك:  "ال تلعبنَّ يا محمد"ُقلَت: 

مجزوم المحل واللفظ،  "ال تلعب"لجواب: الجزم، إالَّ أنَّ عن الحكم اإلعرابي؟ ا

مجزوم المحل فقط دون اللفظ؛ فعلى ذلك فإنَّ تلعب وتلعبن  "ال تلعبن"وقولك: 

ولم يتصل بآخره كالهما حكمه الجزم، وعليه ما كان ينبغي لألزهري أن يقول: )
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ه نون النسوة ( يعني لم تتصل بولم يتصل بآخره شيء(؛ ألنه يعني بقوله: )شيء

وال نون التوكيد؛ فإذا اتصلت بالفعل المضارع نون النسوة أو نون التوكيد؛ فإنَُّه 

يكوُن حينئٍذ مبنًيا، ويكون إعرابه محلًيا، طيب وما المشكلة يف ذلك؟ يعني لماذا 

يستثنيه؟ نقول: الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب حكمه ماذا؟ حكمه النصب 

يء، وإذا اتصل بآخره شيء، إذا اتصلت به نون النسوة ونون إذا لم يتصل بآخره ش

التوكيد، وُسبق بناصب أو بجازم هل يتخلف الحكم اإلعرابي؟ ال يتخلف يثبت 

 ( نعم. ولم يتصل بآخره شيءله، إالَّ أنه يثبت لمحله دون لفظه؛ فال حاجة لقوله: )

 املضارع نواصب

 املتن

أن تقول نفس، ولن نبرح، "نحو:  "وكي أن، ولن، وإَذْن،"ونواصبه أربعٌة: ) 

 (."وإذن ُأكرمك جواًبا لمن قال: أريد أن أزورك، ولكي ال تأسوا

 الشرح

أن، ولن، "نعم؛ النواصب أربعة أحرف كلها حروف، ونقول: أربعة أحرف 

أن هذا حرٌف مصدرٌي ناصب مبني على السكون ال  "أن تقول نفٌس " "وكي، وإذن

لن "فعٌل مضارٌع منصوٌب بأن وعالمة نصبه الفتحة،  محل له من اإلعراب، تقول

لن حرٌف نفٍي ونصب مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، نربح  "نربح

كان الذي ينبغي  "إذن ُأكرمك"لن وعالمة نصبه الفتحة، "فعٌل مضارٌع منصوٌب بـ 

فُتكتب  إمالًء أن ُتكتب إذن بالنون ال بالتنوين؛ ألن إذن إذا عملت يف المضارع

بالنون، وإذا لم تعمل يف المضارع اختلفوا فبعضهم يكتبها بالنون وبعضهم يكتبها 

بالتنوين، لكن الذي عليه األكثر اآلن، هو أهنا إذا كانت ناصبًة للفعل المضارع 
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 ُتكتب بالنون، وإذا لم تنصب الفعل المضارع فُتكتب بالتنوين. 

هنا نصبت  "أزورك إًذا"ول: فتق "لن يزورين اليوم أحد"لو قلت مثاًل: 

يعني  "أزورك إذا"المضارع؟ ال؛ إًذا نكتبها بالتنوين؛ ألنك لو وقفت كنت تقول: 

 إذا لم يأتِك أحد. 

إذن: حرف جواب ونصب مبني على السكون ال محل له  "إذن ُأكرمك"نعم؛ 

 لكي ال"من اإلعراب، وُأكرم: فعٌل مضارٌع منصوٌب بـ إذن وعالمة نصبه الفتحة، 

 هذه ثالثة كلمات:  "لكي ال"لـ كي ال تأسوا..  "تأسوا

 األولى: الالم الجارة. 

 والثانية: كي. 

 والثالثة: ال النافية. 

ا ال النافية فهي حرٌف ُمهمل ليس لها عمل، حرف نفي مبني على السكون ال  أمَّ

 محل لها من اإلعراب. 

ا  التي نصبت  فهذه حرف مصدري ناصب للفعل المضارع، وهي "كي"وأمَّ

منصوب بـ كي وعالمة نصبه حذف النون، والالم حرُف الجر، حرف جر  "تأسوا"

مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب، نقف هنا إن شاء اهلل ونكمل بعد الصالة 

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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﷽ 

الة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والص

وأصحابه أجمعين أما بعد: فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، نستكمل بمشيئة 

اهلل وتوفيقه الدرس الخامس من دروس شرح األزهرية للشيخ خالد بن األزهري 

عليه رحمة اهلل، وكنا قد توقفنا عند المنصوب السادس عشر وهو: الفعل المضارع 

أن، ولن، وكي، "خل عليه ناصب، وذكر أن نواصبه أربعة أحرف وهي: إذا د

 ُثمَّ مثَّل لكل واحدٍة منها بمثال، نعم تفضل وتضمر.  "وإذن

 املتن

وُتضمر أن بعد أربعٍة من حروف الجر : )-رحمه اهلل تعالى-قال المؤلف 

 (.وثالثٍة من حروف العطف

 الشرح

 "أن، ولن، وكي، وإذن"ربعة ( نواصب المضارع األوتضمر أننعم؛ قال: )

ها وأكثرها استعمااًل هي: أن، فلهذا تعمل ظاهرة وتعمل محذوفة، وهذا المراد  ُأمُّ

بقولهم: وتضمر أن، يعني: ُتحذف، ومع ذلك تعمل وهي محذوفة ألهنا أم الباب 

أربعة من حروف الجر وأقواها عماًل، ُتحذف ُتضمر يف سبعة مواضع يقول: )

 ( نعم. العطف وثالثٍة من حروف
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 املتن

 (.[44]النحل: {ٹ ٹ }أما حروف الجر فالم التعليل نحو: ) 

 الشرح

الالم هنا هي الم التعليل وهـي حـرف جـر، وتبـين: فعـٌل  {ٹ ٹ }نعم؛ 

مضارع منصوب، ما الـذي نصـبه؟ هـي الم الجـر، الم الجـر تجـر وال تنصـب والم 

تنصب األفعال، ومـع ذلـك كمـا  الجر الجارة إنما تجر األسماء ال تجر األفعال وال

ترون دخلت على فعٍل مضارع فانتصب المضارع بعدها، فَسبَب هذا األمـر مشـكلة 

ــائص  ــن خص ــرر أهنــا م ــروف الجــر تق ــرُف جــر، وح ــالم ح ــويين؛ ألنَّ ال ــد النح عن

األسماء، وتقرر أنَّ عملها الجر وليس النصب؛ فاضطروا مـع ذلـك إلـى أن يقولـوا: 

د الم الجـر، بعـد الم التعليـل الجـارة منصـوب بـأن مضـمرة إنَّ الفعل المضـارع بعـ

 محذوفة. 

هي: حرٌف مصدري، حرٌف  -كما سبق أن ُقلنا-وأن الناصبة للمضارع 

مصدرٌي ناصب، ناصب يعني ينصب المضارع، مصدري ما معنى مصدري؟ يعني 

ينسبك منه ومن الفعل بعده اسم، فإذا انسبك منه ومن الفعل بعده اسم فيكون 

الجر حينئٍذ داخاًل على فعٍل مضارع أم داخل على اسٍم مؤول منسبك من  حرف

حرٍف مصدرٍي محذوف ومن الفعل المضارع المذكور؟ يكون داخاًل على اسم 

فتستقر بذلك القواعد وتستقل، فيكون حرف الجر على قياسه داخاًل على اسم 

المؤول هو لكنه على اسٍم مؤول، واالسم المؤول حكمه حكم الصريح، االسم 

 المكون من حرٍف مصدري وصلته. 

؛ يعنــي لتبيــين النــاس، تبيــين هــذا مصــدر والمصــدر اســم،  {ٹ ٹ }فـــ 



 

 270 
 النحو يفاألزهرية 

 

e 

g h 

f  

المصدر هذا من أين أخذناه؟ أخذناه من أن المحذوفة والفعل، والالم داخلـة علـى 

 "أن"وبقيت الم الجر، وبقي المضارع المنصوب بـ  "أن"هذا المصدر، ُثمَّ ُحذفت 

يل: لتبـين؛ فهـذا هـو الـذي دعـا النحـويين إلـى أن يقولـوا: إنَّ أن ُهنـا المحذوف، فق

 مضمرة أي: محذوفة، نعم. 

 املتن

، و [079]آل عماران: {ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ }والم الجحود نحو: قال: )

 (.[037]النساء: {ۀ ہ ہ ہ ہ }

 الشرح

نعم؛ الم الجحود هي حرف من حروف النفي، ولكن لها موضـًعا معينًـا، وهـي 

مـا كـان، أو "إذا جاءت الالم بعـد قولـك:  "ما كان، ولم يكن"التي تكون بعد  الالم

مـا "فيسموهنا الم الجحود، والمضارع بعدها ينتصب بأن مضمرة، تقول:  "لم يكن

ر إالَّ  كان محمٌد ليهمل، ما كان زيٌد ليسافر دون إذن والديـه، مـا كـان األسـتاُذ ليتـأخَّ

ــــالم  {ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ }بســــبب،  ــــى المضــــارع فهــــذه ال ــــة عل الداخل

الـالم هـذه حـرف جـر، وهـي الم  {ک ک گ }وقد ُسبقت بـ مـا كـان  "ليطلعكم"

 الجحود، المضارع بعدها ُيطلع منصوٌب بأن مضمرة بعد الم الجحود. 

لم يكـن زيـٌد ليتـأخر عـن الـدرس، لـم يكـن "،  {ۀ ہ ہ ہ ہ }وكذلك 

 نعم.  "محمٌد ليهمل دروسه.. وهكذا
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 املتن

 (."حتَّى يتبيُّن لك"نحو: وحتى قال: )

 الشرح

من حروف الجر، فدخلت هنا على المضارع، فحذفت  "حتى"كذلك 

المشكلة التي قلناها قبل قليل، فقالوا: إنَّ المضارع منصوب بـ أن مصدرية 

داخلة على اسٍم مؤول من أن المصدرية والمضارع المنصوب  "حتَّى"محذوفة، فـ 

 هبا.

 املتن

 (.إذا لم ُتنَو قبلها الم التعليل "كي تقر عينها"و: وكي التعليلية نح) 

 الشرح

نعم؛ كي تأيت حرف جر وتأيت حرًفا مصدرًيا، فإن جاء قبلها حرف جر وهو 

فنقول: إنَّ حرف الجر هو الالم، وكي حرٌف  "جئت لكي أتعلم"الالم؛ فتقول: 

 وإن جاءت وحدها دون الم "جئت للتعلُّم"مصدرٌي ناصب، فيكون كقولك: 

قيل: إن كي حينئٍذ حرف جر، والمضارع بعدها منتصب بـ أن  "جئت كي أتعلم"

 مضمرة، والمعنى: جئت للتعلُّم.
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 املتن

ا حروف العطف )   (."ألقتلن الكافر أو ُيسلم"نحو:  "فا، أو"وأمَّ

 الشرح

نعم؛ وُتضمر أن بعد أو لكن ليست كل أو؛ وإنما أو التي بمعنى إلى أن، أو إالَّ 

أسلوب، كل الذي سيأيت والذي سبق هي أساليب عربية، فمن األساليب أن وهذا 

غير عاطفة، وإنما تأيت بمعنى إلى أن، أو إالَّ أن، فينتصب  "أو"العربية أن تأيت 

سأجلس يف المسجد أو أحفظ "المضارع بعدها بـ أن مضمرة محذوفة، كقولك: 

هذا، ليس هذا المعنى  هنا ليست عاطفة يعني لن أفعل هذا أو أفعل "أو" "القرآن

وإنما المعنى: سأجلس يف المسجد إلى أن أحفظ القرآن، فانتصب أحفظ بـ أن 

 مضمرة محذوفة. 

يعني: إلى أن أتعلم، وتقول كما مثَّل  "سأالزم العلماء أو أتعلم"تقول: 

هنا ما يف تخيير، وإنما المراد ألقتلن الكافر إالَّ  "ألقتلن الكافر أو ُيسلم"األزهري: 

، فإذا قلت إلنساٍن أخطأ:   "أو"فــ  "ألعاقبنك أو تعتذر"أن ُيسلم هذه بمعنى إالَّ

ُهنا بمعنى إالَّ أو بمعنى إلى؟ أو يجوز فيها الوجهان؟ يجوز فيها المعنيان، قد 

يكون المراد: سأعاقبك إال أن تعتذر فلن أعاقبك، وقد يكون المعنى سأعاقبك 

ذا المعنى أو تأيت هبذا المعنى أو يجوز فيها أعاقبك إلى أن تعتذر، فقد تأيت هب

 الوجهان، نعم.
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 املتن

 (.وفاء السببية، وواو المعية يف األجوبة الثمانية) 

 الشرح

( فاء السببية هي فاٌء داخلٌة على الفعل المضارع وفاء السببية وواو المعيةنعم؛ )

ية هي واو بمعنى مع يكون ما قبلها سبًبا لما بعدها، ُسميت فاء السببية، وواو المع

داخلٌة على الفعل المضارع، لكن ما نذهب إلى باب المفعول معه؛ فلهذا نقول: 

سريت والقمر، "واٌو بمعنى مع داخلٌة على فعل المضارع، أما باب المفعول معه 

هاديك واو بمعنى مع ولكنها داخلٌة على اسم، هنا ال واو  "واستذكرت والمصباح

ٍل مضارع، فيقول: إذا وقع المضارع بعد فاء السببية أو بمعنى مع داخلٌة على فع

واو المعية يف األجوبة الثمانية فإنَّ المضارع بعدهما ينتصب بـ أن مضمرة محذوفة، 

 األجوبة الثمانية سيذكرها اآلن، نعم. 

 املتن

 (."تعالى فُأحسَن، أو وُأحسَن إليك"جواب األمر نحو: ) 

 الشرح

األجوبة الثمانية ُيراد هبا: ما ُيسمى  "ُأحسن إليكتعالى فُأحسن، أو و"نعم؛ 

بالطلب، الطلب والطلب ثمانية أشياء، الطلب يعني األساليب التي تدلُّ على 

الطلب، إنك تطلب شيء، فاألمر طلب أو ليس طلًبا؟ طلب، والنهي؟ طلب، األمر 

طلب الفعل، والنهي طلب الرتك، طيب واالستفهام؟ طلب الجواب، وكذلك 

طلب الفعل  "هال تأيت"طلب الفعل لكن برفق، والتحضيض  "أال تأيت"ض العر
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تطلب منه اإلتيان  "ليتك تأيت"لكن يعني بشيء من الشدة، كذلك التمني والرتجي 

فهذا الُمراد باألجوبة الثمانية، يعني األشياء  "لعلك تأيت"لكن بطريق التمني أو 

 التي تدلُّ على طلب، سيذكرها واحًدا واحًدا. 

الطلب: تعال فعل  "تعاَل فُأحسن إليك"( تقول: األول: جواب األمرقال: )

أمر تعال، طيب وبعدين؟ ما الجواب ما الجزاء المرتتب على الطلب تعاَل فإذا 

إًذا اإلحسان جزاء وجواب الطلب، يعني  "تعاَل فُأحسن إليك"جئت ماذا يكون؟ 

الفاء فاء السببية وقد ُسبقت  متسبب من الطلب، فلهذا ُسميت الفاء فاء السببية،

تعاَل  "تعاَل وُأحسن إليك"بطلب، فالمضارع بعدها ينتصب بأن مضمرة أو تقول: 

وُأحسن.. الواو واو معية بمعنى مع يعني تعاَل مع إحساين إليك، إحساين اسم أو 

فعل؟ اسم، كيف أخذت هذا االسم من الفعل المضارع؛ ألن الفعل المضارع 

فة مقدرة، وأن هذه مصدرية، ما معنى مصدرية؟ يعني ينسبك منصوب بـ أن محذو

 منها ومن الفعل بعدها مصدر اسم تعاَل وُأحسن، يعني تعالى مع إحساين إليك. 

هذا فعل أمر طلب طيب ما النتيجة ما الجواب ما الجزاء؟ ما  "اجتهد"تقول: 

جتهد اجتهد فتنجح، اجتهد فأكافئك، اجتهد فتفهم، ا"الذي يتسبب عن ذلك؟ 

اجتهد وتنجح، اجتهد "أو بالواو  "فيحبك األستاذ، اجتهد فتحصل على الدرجات

 هذا أسلوب، نعم. "وأعطيك ما تريد

 املتن

 (."ال تخاصم زيًدا فيغضب، أو ويغضب"وجواب النهي نحو: قال: )

 الشرح

الغضب ناشئ متسبب عن خصومة زيد، وتالحظون ُهنا أنك يف هذا األسلوب 
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فما حكم المضارع حينئٍذ؟  "تعاَل ُأحسن إليك"الواو فقلت: لو حذفت الفاء و

الجزم جواًبا بالطلب وسيأيت ذلك، إًذا فهذا أسلوب، أن تذكر طلًبا، ثم تذكر جواًبا 

 "اجتهد تنجح، تعاَل ُأكرمك"له جزاًء له، فإذا لم تأِت معه بالفاء وال الواو انجزم 

 نعم. "تعاَل فُأحسن إليك"تصب، فإذا ذكرت معه فاء السببية أو واو المعية ان

 املتن

، ونحو: "ليَت الشباب يعود فأتزوج أو وأتزوج"وجواب التمني نحو: ) 

لعلي أراجع "، وجواب الترجي نحو: "ليت لي مااًل فأحج منه أو وأحج منه"

َمني َمني، أو وُيَفهِّ أال تنزل عندنا فنكرَمك "، وجواب الَعْرض نحو: "الشيخ فُيَفهِّ

 (."كأو ونكرمَ 

 الشرح

أال تزورنا، أال تنزل "وهو طلٌب برفق تقول:  "أال"الَعْرض حرف العرض 

 تطلب منه الشيء برفق فهو طلب.  "عندنا، أال تقرأ الكتاب، أال تستذكر دروسك

 املتن

 (."هال أحسنَت إلى زيٍد فيشكَرك أو ويشكَرك؟"وجواب التحضيض نحو: ) 

 الشرح

يعني برفٍق أقل، يعني بشيء فيه شيء نعم؛ التحضيض هو طلب الشيء لكن 

هال تستذكر دروسك، هال ترتك هذا "من ليَس الشدة لكن يعني ليس برفق، تقول: 

 نعم.  "العمل



 

 276 
 النحو يفاألزهرية 

 

e 

g h 

f  

 املتن

، "هل لزيٍد صديٌق فيركَن إليه أو ويركَن إليه"وجواب االستفهام نحو: ) 

وبعد النفي  ،"َربِّ وفقني فأعمَل صالًحا، أو وأعمَل صالًح "وجواب الدعاء نحو: 

 (."ال ُيقضى على زيٍد فيموَت أو ويموَت "المحض نحو: 

 الشرح

نعم؛ الدعاء يريد به األمر إذا كان من األسفل إلى األعلى فُيسمى تأدًبا بالدعاء، 

فيسمونه دعاًء وسيأيت ذلك يف الجوازم، ومن  "ربي اغفر لي ارحمني"كقولك: 

ينزل يف ثلث الليل اآلخر ثم يقول: ذلك الحديث المشهور وفيه أن اهلل جل جالله 

هذا أعطيه جواب االستفهام، هل من سائٍل طيب « ؟هل من سائٍل فأعطيه»

 ، هذا داخٌل يف هذا الباب.«؟هل من مستغفرٍ فأغفر له»والجواب الجزاء؟ فأعطيه، 

فهذا ما يتعلق بالنواصب والخالصة: أنَّ المضارع ال ينتصب إالَّ إذا ُسبق 

وأقوى هذه النواصب هي أن  "أن، ولن، وكي، وإذن"أربعة:  بناصب، ونواصبه

وتعمل مضمرًة يف سبعة مواضع:  "أحب أن تستذكر دروسك"فتعمل ظاهرًة مثل: 

بعد أربعة حروف جر وثالثة حروف عطف، نعم اآلن سننتقل إلى جزم الفعل 

 المضارع، تفضل.
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 جوازم املضارع

 املتن

 (.جزُم فعاًل واحًدا، وما يجزم فعلينوجوازم المضارع قسمان: ما ي) 

 الشرح

نعم؛ الفعل المضارع يدخله الجزم، وقلنا: يكون حكمه الجزم إذا ُسبق 

هي نوعان: ما يجزم فعاًل "بجازم، فال بد من معرفة هذه الجوازم وحفظها، قال: 

 ."مضارًعا واحًدا وما يجزم فعلين

 املتن

ا، )  والم األمر، والم الدعاء، وال يف النهي فالذي يجزم فعاًل واحًدا: لم، ولمَّ

 (.والدعاء

 الشرح

والم الدعاء هو:  "لتذهب"نعم؛ الم األمر والم الدعاء، الم األمر كأن تقول: 

أن يصدر الطلب من أسفل إلى أعلى؛ كأن تقول لربك جل جالله: لتغفر لي، 

وس للرئيس: لرتحمني، أو كأن يقول الولد ألبيه: لتعطني مااًل، أو أن يقول المرؤ

 لتعطني إجازًة، ويسمون كل ذلك دعاًء، الدعاء يعني هو الطلب برفق. 
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 املتن

فلم لنفي الفعل يف الماضي مطلًقا، ولماا لنفاي الفعال يف الماضاي متصااًل قال: )

ا همزة االستفهام نحو: [8]ص: {ہ ہ ہ }بالحال نحو:  ، وقد تلحق لم ولمَّ

ا يقم زي[0]الشرح: {ۀ ہ ہ ہ } د، والم األمر والدعاء لطلب الفعل، ؛ ولمَّ

 (.وال يف النهي والدعاء لطلب الترك

 الشرح

ا من حروف النفي، تقول:  فـ لم حرف جزم  "محمٌد لم يذهب"نعم؛ لم ولمَّ

محمٌد "ونفي، ويذهب: فعٌل مضارٌع مجزوٌم بـ لم وعالمة جزمه السكون، وتقول: 

ا يذهب ا حرُف نفٍي وج "لمَّ زم، ويذهب فعٌل مضارٍع مجزوم اإلعراب نفسه، لمَّ

ا؟ قال: كالًما معناه أن لم  وعالمة جزمه السكون، وما الفرق بين نفي لم ونفي لمَّ

ا فهو لنفي المتوقع فتقول:  ا لمَّ للنفي المطلق، لم يذهب تنفي ذهابه نفًيا مطلًقا، أمَّ

ا يذهب" ا إذا قلَت يعني ما ذهب، إالَّ أنَّ ذهابه متوقع وقريب.. وهكذا؛ فلهذ "لمَّ

ا يصل إلى الدرس"مثاًل:  أفهم منك أنه لم يصل وأن وصوله قريب،  "محمٌد لمَّ

معنى ذلك أنك نفيت وصوله إلى  "محمٌد لم يصل إلى الدرس"لكن إذا قلَت: 

 الدرس نفًيا مطلًقا، ما حددت هل هو قريب أو بعيد لم تحدد شيًئا. 

ا أصلأنا جئُت من القصيم إلى الرياض "وقلَت مثاًل:  أفهـم أنـَك قريـب،  "ولمَّ

 مطلـق، أنـك لـم تصـل قـد تكـون قريٌبـا وقـد تكـون  "لم أصل"وإذا قلَت: 
ٌ

هذا نفـي

 }، هذا هتديٌد لهم بـأنَّ العـذاب قريـب، قـال: [8]ص: {ہ ہ ہ }بعيًدا، نعم 
هذا فيه يعني ترغيب لهم وتشـجيع  ؛[04]الحجرات: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ

ريب إذا قاموا بأسبابه.. ونحـو ذلـك، نعـم هـذه لهم بأن دخول اإليمان إلى قلوهبم ق
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 األدوات التي تجزم فعاًل واحًدا، والتي تجزم فعلين تفضل. 

 املتن

 (.والذي يجزم فعلين: حرٌف واسمٌ ) 

 الشرح

ل فالذي يجزم فعلين هي أدوات  والذي يجزم فعلين: حرٌف واسم، ثم فصَّ

ها أسماء، فسيفصل الشرط الجازمة، وأدوات الشرط الجازمة منها حروف ومن

 ذلك. 

 املتن

فالحرف: إن باتفاق، وإذ ما على األصح، وهما موضوعان لمجرد الداللة ) 

 (.على تعليق الجواب على الشرط

 الشرح

إْن باتفاق النحويين حرف، إن بكسر الهمزة وسكون النون، وهي أم أدوات 

فماذا نقول فإذا كانت حرًفا فنعرهبا إعراب الحروف،  "إن تجتهد تنجح"الشرط 

يف إعراهبا؟ نقول: إن حرف شرط مبني على السكون ال محل له من اإلعراب ألنه 

حرف، طيب ما معناها؟ معنى الشرط الذي فيها كلها شرط، لكن ما معنى الشرط 

الذي فيها؟ قال: موضوًعا لمجرد الداللة على تعليق الجواب بالشرط، يعني فقط 

ر الشرط، الشرط يعني تعليق الجواب على حرف شرط، ما تدلُّ على شيٍء آخر غي

الشرط، تعليق الجواب على فعل الشرط، إذا حدث فعل الشرط حدث الجواب، 

ما حدث فعل الشرط ما حدث الجواب، فقط بمجرد الشرط ما تدل على شيٍء 
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 آخر كاألسماء اآلتية التي تدل على شرط وعلى معنًى آخر، نعم.

 املتن

ير الظرف َمن وما ومهما وأيٌّ وكيفما، واالسم ظرٌف وغير ظرف، فغ) 

 (.والظرف زماين ومكاين؛ فالزماين متى وأيَّان، والمكاين أين وأنَّ وحيثما

 الشرح

نعم؛ يقول: أدوات الشرط الجازمة األسماء إما أن تكون ظرًفا وغير ظرف، 

ظرف يعني التي ُتعرب ظرًفا، ظرف زمان أو ظرف مكان، فظرف الزمان ما دلَّ 

زمان زمان الفعل، وظرف المكان ما دل على مكان الفعل، وأما األسماء على ال

فهي التي ال تدلُّ على ظرفية ال زمانية وال مكانية، وإنما تدلُّ على مسمى، األسماء 

 هي: ما دل على مسمى، وسيبين هذه المعاين بالتفصيل اآلن، نعم.

 املتن

تعليق الجواب على  وهي تنقسم ستة أقسام: ما ُوضع للداللة على مجرد) 

 (.الشرط وهي: إن، وإذ ما

 الشرح

 سبق ذلك، الحروف لمجرد الشرط وال تدلُّ على شيٍء آخر غير الشرط، نعم. 

 املتن

ن معنى الشرط وهو: من)   (.وما ُوضع للداللة على ُمجرد من يعقل ُثمَّ ُضمِّ
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 الشرح

ت على الشرط، فـ َمن دلت على شيئين: دل "من يجتهد ينجح"نعم؛ إذا ُقلَت: 

ودلت على أن صاحبه عاقل، إًذا فدلت على الشرط وعلى أنَّ صاحبها عاقل، دلت 

 على الشيئين، نعم. 

 املتن

ن معنى الشرط وهو ما ومهما، وما )  وما ُوضع للداللة على ما ال يعقل ثم ُضمِّ

ن معنى الشرط وهو متى وأيَّان  (.وضع للداللة على الزمان ثم ُضمِّ

 الشرح

فهذا أسلوب شرط، أسلوب الشرط  "متى أسافر أسافر معك"قول: نعم؛ ت

ُفهم من أسلوب الشرط، فمتى دلت على الشرط ودلت على زمان الفعل، على 

 زمان السفر، نعم. 

 املتن

ن معنى الشرط وهو: أين وأنَّى )  وما ُوضع للداللة على المكان ُثمَّ ُضمِّ

ٌد بين األقسام األربع  (.ة وهو: أيُّن فإنها بحسب ما تضاف إليهوحيثما، وما هو متردِّ

 الشرح

نعم؛ هو بيَّن هذه المعاين؛ لكي يتبيَّن إعراهبا؛ فـ إن وإذما حرفان، إًذا ُتعرف 

إعراب الحروف، ال محل له من اإلعراب انتهينا منها، وبقية أدوات الشرط 

ا أهنا اسم ظرف أو اسم غير ظرف، وبما أهنا اسم  الجازمة؟ يقول: أسماء، وهي: إمَّ

إًذا ال بد لها من حكم إعرابي: رفٍع، أو نصٍب، أو جر.. وإعراهبا يختلف باختالف 
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معناها، فقد يكون إعراهبا مبتدًأ أو خرًبا، أو ظرف زمان أو ظرف مكان، أو مجروًرا 

 أو مفعواًل مطلًقا ُتعرب كاألسماء. 

 ننبه إلى أمرين: 

أدوات االستفهام، والذي ُيميز األول: هناك تشابه واضح بين أدوات الشرط و

من يجتهد "استفهام، وإذا قلَت:  "من أبوك؟"بينهما هو المعنى، فإذا ُقلَت: 

متى تسافر أسافر "استفهام، وإذا قلَت:  "متى تسافُر؟"شرط، وإذا قلَت:  "ينجح

أين تسكن أسكن "استفهام، وإذا قلَت:  "أين تسكن؟"شرط، وإذا قلَت:  "معك

هكذا، فأدوات الشرط كما رأيتم اآلن جازمة للفعل المضارع، شرط.. و "بجوارك

ا أدوات االستفهام فإهنا لم ُتذكر يف النواصب، ولم ُتذكر اآلن يف الجوازم، إًذا  وأمَّ

فهي ال تنصب وال تجزم فما حكم المضارع بعد أدوات االستفهام؟ مرفوع، تقول: 

مرفوع.. وهكذا، أما  "دمتى تسافر يا محم"أين تسكن يا محمد؟ مضارع مرفوع، 

وهكذا  "متى تسافر أسافر معك، أين تسكن أسكن معك"يف الشرط فتجزم فتقول: 

 هذا التنبيه األول. 

التنبيه الثاين: أن إعراب أسماء االستفهام يكون بحسب إعراب ما يقابلها يف 

الجواب، االستفهام أسماء االستفهام ُتعرب بإعراب ما يقابلها يف الجواب، وأما 

إعراب أسماء الشرط وهي التي عندنا اآلن فتعرب بحسب معناها، فإذا دلت على 

فهي ظرف زمان، فتقول: متى تسافر أسافر  "وهي متى وأيان"الظرفية الزمانية قال: 

معك، ما إعراب متى؟ ظرف زمان ُضمن معنى الشرط، ظرف زمان إًذا يف محل 

، وتسافر فعل الشرط نصب أو رفع أو جزم؟ يف محل نصب مبني على السكون

متى تسافر أنَت أسافر "مجزوم، وأسافر جواب الشرط مجزوم، وفاعلهما مسترت، 

وما دل منها على المكان قال: وهي: أين وأنَّى وحيثما، فهي ظرف مكان،  "أنا
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ن معنى  "أين تسكن أسكن بجوارك"تقول:  فما إعراب أين؟ ظرف مكان ُضمِّ

 على الفتح يف محل نص
ٌ

ب، وتسكن جواب فعل الشرط مجزوم، الشرط مبني

 وأسكن جواب الشرط مجزوم. 

بقي ما يدلُّ على العاقل: من، وعلى غير العاقل: ما ومهما، هذه أسماء ُتعرب 

ما إعراب من؟  "من يجتهد ينجح"كما تعرب محمًدا وزيًدا وباًبا، فإذا قلت مثاًل: 

 "من تكرم"ب تكرم أواًل ، أعر"من تكرم ُأكرم"مبتدأ من مبتدأ، فإذا قلت مثاًل: 

أعرب تكرم: فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون، أين فاعله؟ أنَت، أين 

الرجل الذي تكرمه "مفعوله؟ ألن تكرم هذا متعدي يحتاج إلى مفعول، يقول: 

م  "من ُتكرم"ألنه قال:  "أكرمه أنا أين مفعول تكرم؟ من، هذا َمن مفعول بِه ُمقدَّ

لشرط لها الصدارة، لماذا قلنا: مفعول به؟ ألنك لو لم تقل: وجوًبا؛ ألن أدوات ا

، ما "من تكرمه ُأكرمه"مفعول به ألصبح الفعل تكرم ليس له مفعول به، فإذا قلت: 

إعراب تكرم؟ فعل مجزوم والفاعل أنت، والهاء يف تكرمه مفعول به، خالص 

لبه، وقد يكون انتهينا من الفعل تكرمه، فما إعراب من؟ مبتدأ، ألن الفعل ما ط

مبتدًأ إذا لم يطلبه الفعل الذي بعده، وقد يكون مفعواًل به إذا طلبه الفعل الذي 

ما إعراب ما؟ مفعول به مقدم،  "ما تفعل أفعل"لو قلت مثاًل:  "ما"بعده، وكذلك 

 صارت ما مبتدأ،.. وهكذا.  "ما تفعله أفعله"وإذا قلت: 

األقسام األربعة، يعني يأيت للعاقل بقي النوع األخير يقول: ما هو مرتدد بين 

ولغير العاقل وللزمان وللمكان بحسب ما يضاف إليه وهو: أي، أي هذا اسم شرط 

لكنُه يتميَّز بأمور: يتميز بأنه ُمعرب، وكل أدوات الشرط مبنية إال هو معرب، يتميَّز 

 بأنَّه ُيضاف وكل أدوات الشرط ال تضاف، يتميز أخيًرا بأنه أوسعها من حيث

المعنى، يأيت للعاقل ولغير العاقل وللزمان والمكان وغير ذلك، فإذا قلَت مثاًل: 

أي يوٍم "لغير العاقل،  "أي كتاٍب تقرأ أقرأ"صارت للعاقل،  "أي رجٍل ُتكرم ُأكرم"
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 زمان، ... وهكذا، فهو شديد التصرف.  "تصم فيه أصم فيه

بتدًأ وقد يكون مفعول به، إعرابه؟ إعرابه كما سبق، فإذا كان للعاقل قد يكون م

يطلب الرجل؟ ال؛ إًذا  "يقم"هل الفعل  "أيُّ رجٍل يقم أقم معه"فإذا قلت مثاًل: 

؟ مفعول به، إذا ُقلَت:  "أيَّ رجٍل تكرم ُأكرم"مبتدأ، فإذا قلَت:  أيُّ "ما إعراب أيَّ

 مبتدأ... وهكذا، نعم اآلن سيمثل لهذه الجوازم كلها.  "رجٍل تكرمه أكرمه

 تنامل

 (."لم تكن آمنت"نحو:  "لم"قال: مثال ) 

 الشرح

 تكن: هذا مجزوم بـ لم وعالمة جزمه السكون، نعم. 

 املتن

ا"ومثال )   (.[8]ص: {ہ ہ ہ }نحو:  "لمَّ

 الشرح

ـا  ا يأتكم، ولما يدخل، أمَّ ؛ فهـو مجـزوم بــ [8]ص: {ہ ہ ہ }نعم؛ ولمَّ

ـا يـأتكم"لم وعالمة جزمه حذف النون، قـال:  جـزوم بــ لمـا وعالمـة جزمـه م "ولمَّ

ا يـدخل اإليمـان"حذف حرف العلة،  مـا عالمـة الجـزم يف يـدخل؟ السـكون،  "ولمَّ

الظاهرة أم المقدر؟ المقدر، منًعا من ظهور االشـتغال بمحـل بحركـة الـتخلص مـن 

 الساكنين، نعم. 
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 املتن

 (.[7]الطالق: {ڃ ڃ ڃ }ومثال الم األمر نحو: ) 

 الشرح

 أمر من اهلل لعباده، نعم.  جعلها أمًرا؛ ألهنا

 املتن

 (.[77]الزخرف: {ٹ ٹ ڤڤ }ومثال الم الدعاء نحو: ) 

 الشرح

ما عالمة الجزم؟ حذف حرف العلة، فيجوز يف مثل ذلك أن تقول: حذف 

 الياء؛ ألن حرف العلة المحذوف هو: الياء.

 املتن

 ، ومثاال ال[33]العنكبوت: {ڇ ڇ ڍ ڍڌ }يف النهي نحو:  "ال"ومثال ) 

ے ے ۓ  }، ومثاال إن نحاو: [286]البقارة: {ې ې } يف الدعاء نحاو:

 (.[36]محمد: {ۓ

 الشرح

أداة الشرط إن، وفعل الشرط تؤمنوا، وجواب الشرط يؤتكم مجزوم وعالمة 

 جزمه حذف حرف العلة، طيب وتتقوا؟ هذا معطوٌف على فعل الشرط، نعم. 
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 املتن

، "نت آماٌر باه تلفاي مان إيااه تاأمر آتيااوإنَك إذما تأِت ما أ"ومثال إذ ما نحو: ) 

ٿ  }ومثاال ماا نحاو: ، [023]النسااء:{ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  }ومثال َمن نحاو: 

، ومثال مهما نحاو: وأناِك مهماا تاأمرِي [097]البقرة: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ

، [001]اإلسااراء: {ک گ گ گ گ ڳڳ }القلااب يفعااِل، ومثااال أيٍّ نحااو: 

متاى أضاع "، ومثاال متاى نحاو: "اكيفما تتوجه تصادف خيارً "ومثال كيفما نحو: 

أيانا نؤِمنَك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك األمان "، ومثاال أيانا نحو: "العمامة تعرفوين

 (.[78]النساء:{ۈ ٴۇ ۋ ۋ  }، ومثال أين نحو: "منا لم تزل حذرا

 الشرح

وأين يف ضبطها خلل، صححوا الضبط الياء ساكنة والنون مفتوحة، نعم أْينَما، 

 أين وما زائدة، وفعل الشرط تكون، وجواب الشرط يدركم. أداة الشرط 

 املتن

جا)   (.ومثال أنَّى نحو: أنَّى تأتها تستجر بها تجد حطًبا جزاًل وناًرا تأجَّ

 الشرح

جا، أداة الشرط أنَّى،  نعم؛ يقول: أنَّى تأهتا تستجر هبا تجد حطًبا جزاًل وناًرا تأجَّ

حذف حرف العلة، وأين جواب الشرط؟ وفعل الشرط تأهتا مجزوم وعالمة جزمه 

أنَّى تأهتا تجد، وقوله: تستجر هبا، أنَّى تأهتا تستجر هبا تجد حطًبا، ما إعراب 

تستجر؟ بدل، هذا بدل، تستجر من تأهتا، بدل بعض أو بدل كل؟ بدل بعض، ألن 

 اإلتيان عام، واالستجارة خاصة، نعم تجد حطًبا جزاًل وناًرا تأججا. 
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 املتن

ر لك اهلل نجاًحا يف غابر األزمان"حيثما نحو:  ومثال)   "حيثما تستقم يقدِّ

 (.وُيسمى األول من الفعلين فعل الشرط والثاين منهما جواب الشرط وجزاء الشرط

 الشرح

نعم؛ هذا ما يتعلق بجزم المضارع؛ فالخالصة: أن المضارع ُينصب إن ُسبق 

جزم إذا ُسبق بجازم، ويُ  "أن، ولن، وكي، وإذن"بناصب، ونواصبه أربعة: 

ا، والم األمر، وال الناهية"وجوازمه خمسة:  وهي تجزم فعاًل مضارًعا  "لم، ولمَّ

واحًدا، وأدوات الشرط الجازمة وهي تجزم فعلين، فإن لم ُيسبق المضارع بناصب 

 وال بجازم، فحكمه الرفع، هذه الخالصة. 

لمجزومات، بعد أن بذلك نكون قد انتهينا من الكالم على المنصوبات وعلى ا

 انتهينا من قدر من المرفوعات ليبقى لنا المجرورات، فنبدأ هبا استعن باهلل. 

 املتن

 (.المجرورات قسمان: مجروٌر بالحرف ومجروٌر بالمضاف ال باإلضافةقال: )

 الشرح

نعم؛ المجرورات هي األقل يف اإلعراب، المنصوبات هي األكثر وهي طريق 

مة النصب األصلية الفتحة، وهي أخف الحركات فأرادوا العربية األوسع؛ ألن عال

أن يكون أكثر كالمهم على الخفيف، وبعده يأيت الرفع؛ ألن الرفع هو عالمة 

الُعمدة؛ فلهذا الُعمد مرفوعة: المبتدأ، والخرب، والفاعل، ونائب الفاعل، وما أصله 

، ثم يف األخير تأيت المجرورات،  والمجرورات يف الُعمدة، كاسم كان وخرب إنَّ
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حقيقتها روابط، هي روابط إما أن تربط الفعل بمفعوله بحرف الجر، أو تربط 

 اسمين باإلضافة. 

( أي: بحروف الجر، المجرورات قسمان: المجرور بالحرفقال: )

( وبقي مجروٌر ثالث وهو المجرور بالتبعية وسيأيت الكالم والمجرور بالمضاف)

 عليه. 

( بحروف الجر، ومجروٌر بالمضاف ال باإلضافة مجروٌر بالحرف أي:قال: )

إذا قلت: هذا قلم زيٍد فقلم: مضاف وزيد مضاف إليه، مضاف إليه مجرور، 

مجرور بماذا؟ ما الذي جره؟ ما العامل الذي جره؟ فيه ثالثة أقوال، قول 

المحققين أنه المضاف، يعني المضاف هو الذي جر المضاف إليه، فالعامل حينئٍذ 

، والقول الثاين: أن الذي جر المضاف إليه هي اإلضافة يعني عملية عامٌل لفظ
ٌ

ي

اإلضافة، فالعامل حينئٍذ عامٌل معنوي، والقول الثالث وهو ضعيف: أن الجار هو 

ر؛ ألن التقدير: قلٌم لزيٍد، وهذا ضعيف ألن حروف الجر ال  حرف الجر المقدَّ

 ليبين رأيه يف ذلك، نعم. تعمل محذوفًة، فقال: مجروٌر بالمضاف ال باإلضافة، 

 املتن

، والباء، والكاف، قال: ) فاألول: ما ُيجر با من، وإلى، وعن، وعلى، ويف، وُربَّ

 (.والالم، وحروف القسم وهي: الباء والواو، والتاء

 الشرح

نعم؛ هذه حروف الجر، وهي إن لم ُتحفظ فُتستظهر، إن لم تحفظها 

أو سمعتها تعلم أهنا من حروف الجر، وإن فاستظهرها، يعني إذا رأيتها يف الكالم 

 أردت أن تحفظها فاحفظها، فابن مالك جمعها يف بيتين معروفين: 
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 حتى خال.. إلخ   هاك حروف الجر وهي مِن إلى 

فكل اسٍم يقع بعد حرٍف من حروف الجر فحكمه الجر، إما أن ُيجر محاًل 

ا أن ُيجر  ولفًظا إذا كان معرًبا؛ كقولك: سلمُت على زيٍد، وذهبُت  إلى البيت، وإمَّ

، نعم ثم "سلمُت عليك وذهبت إليه"محاًل فقط دون اللفظ إذا كان مبنًيا كقولك: 

 سينتقل إلى المجرور الثاين وهو المجرور بالمضاف. 

 املتن

والثاين ثالثة أقساٍم: ما يقدر بالالم نحو: غالم زيٍد، وما ُيقدر با من نحو قال: )

 (.ا يف نحو مكر الليلخاتم فضٍة، وما يقدر ب

 الشرح

نعم؛ اإلضافة يقولون: إنَّ اإلضافة تأيت على ثالثة معاين، األغلب فيها واألكثر 

أن تكون على معنى الالم وهذا األصل فيها، فقلم زيد على معنى قلٌم لزيد، وباب 

المسجد وحصير المسجد يعني باٌب للمسجد، وسيارة األستاذ يعني سيارٌة 

هذا األكثر يف اإلضافة، وقد تأيت بقلة على معنى مِن، كقولهم  لألستاذ وهكذا،

خاتم فضٍة أي خاتم من فضة، وباب حديٍد أي: باٌب من حديٍد، ونافذة خشٍب أي: 

 نافذٌة من خشٍب وهكذا. 

وقد تأيت فيما هو أقل من ذلك على معنى يف مثل: مكر الليل، أي: مكٌر يف 

 ار، وصالة الليل أي صالة يف الليل، .. وهكذا. الليل، ونوم النهار أي: نوم يف النه

ف اإلضافة، وإنما اكتفى أهنا تأيت على ثالثة معاين،  تلحظون أنه لم يعرِّ

وتعريفها فيه شيء من الصعوبة، فلهذا نكتفي بتعريفنا التعليمي، فنقول يف تعريفنا 

 بين اثنين، ال التعليمي اإلضافة: اإلضافة ال تكون إال يف األسماء، يعني ال تكون إال
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تكون بين فعلين، بين حرفين، بين اسم وفعل، بين حرف وفعل، ال تكون إال بين 

 اثنين هي من خصائص األسماء، اتفقنا على ذلك. 

طيب، األسماء األصل أن كل اسم يدل على مسماه، إذا قلَت مثاًل: قلم، يعني 

عني الرجل الذي يشرح، أن يف الكتاب هذا قلم قلم هذا قلم، فإذا قلَت: األستاذ، ي

فـ قلم له معنى، واألستاذ معنًى ثاٍن، يعني كلمة قلم وكلمة أستاذ كلمتان اسمان دال 

على شيء وال على شيئين؟ شيئين، فإذا قلت: قلم األستاذ، كم اسم قلم األستاذ؟ 

اسمان، لكن يدالن على شيء وال على شيئين؟ شيء، هذه طبيعة اإلضافة، 

تجعل االسمين يدالن على شيء واحد، فمهما رأيَت اسمين  اإلضافة العربية أن

يدالن على شيٍء واحد فهذه إضافة، والمراد هو األول المضاف قلم، والثاين 

المضاف إليه إنما يذكر لفائدة للتعريف للتخصيص لبيان الزمان، مكر الليل، لبيان 

 النوع باب حديد... وهكذا؛ فهذه هي اإلضافة عموًما. 

ناك بعض الضوابط اللفظية التي قد تفيد يف ضبط هذا الباب، بعد ذلك ه

ومعرفة أهم أحكامه وأساليبه، فنقول: بعض الضوابط اللفظية التي تفيد يف ضبط 

الباب باب اإلضافة، من هذه الضوابط ما ذكرناه من قبل وهو: القاعدة التي تقول: 

بط الكلمات كل ضميٍر اتصل باسٍم فهما مضاف ومضاف إليه، هذه قاعدة تض

كثيرة جًدا، وقلُت لكم يعني ال أظن وجًها من المصحف يخلو من عدد من 

الكلمات تدخل تحت هذه القاعدة، كل ضميٍر اتصل باسٍم فهما مضاف ومضاف 

 إليه، تقول: كتابه، كتاهبا، كتاهبم، كتاهبن، كتاهبما، كتاهبم، مضاف ومضاف إليه.

ًء تلزم اإلضافة، يعني ال تستعمل إال من هذه القواعد: أن تعرف أن هناك أسما 

مضافًة، كلما رأيتها تعرف مباشرة أهنا مضاف والذي بعدها مضاف إليه، منها مثاًل 

كلمة كل، وكلمة بعض، وغير وسوى، وكال وكلتا، وذو وأولو، وسبحان، وكلمة 
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عند ولدى؛ فهذه كلمات تلزم اإلضافة، تقول: جاء كل الطالب، وجاء كال 

جاء غير زيد، وسوى زيد، وهذه شرحناها قبل قليل، ودائًما هي الطالبين، و

 "مضاف والمستثنى بعدها مضاف إليه، 
ِ
 "جاء ذو ماٍل، جاء ذو علٍم، سبحان اهلل

 وهكذا. 

من الضوابط: أن هناك أسماًء تغلب عليها اإلضافة، يعني أغلب ما تستعمل 

، لكن هذا األغلب يف أهنا تكون مضاف بعدها مضاف إليه، قد تخرج عن هذا قلياًل 

االستعمال، وهذه أغلب الظروف المختصة بباب الظرف مثل أسماء الجهات، 

الجهات الست التي ذكرناها: أمام، وخلف، وفوق وتحت، ويمين ويسار، جلسَت 

أمام األستاذ، وخلف اإلمام، ويمين زيد، ويسار الباب، وفوق الشجرة، وتحت 

جلسَت فوق الشجرة، فهذه األسماء الشجرة، وفوق الكرسي، ممكن عصفور ف

 تستعمل غالًبا يف اإلضافة، وهكذا. 

ننبه بعد ذلك إلى أن اإلضافة ال تجامع التنوين وال ال هذا من باب التنبيه، وال 

ال أظنه يخفى عليكم وعلى أكثركم، هذه الثالثة أعداء ال تجتمع: اإلضافة، وال، 

الص الرجل ما يقبل إال ال ما يمكن أن خ "جاء الرجُل "والتنوين، فإذا قلَت مثاًل: 

تنون وال تضيف، جاء الرجل، فإذا أردَت أن تنون ال بد أن تحذف ال واإلضافة، 

جاء رجل "ال بد أن تحذف ال والتنوين فإذا أردَت أن تضيف  "جاء رجٌل "تقول: 

 فهذه الثالثة ما تجتمع.  "علمٍ 

 هو المجرور بالتبعية اقرأ.. نعم بقي المجرور الثالث الذي أشرنا إليه من قبل و
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 املتن

وأما تابع المخفوض فالصحيح يف غير البدل أنه مجرور بما جر متبوعه من ) 

 (.حرٍف أو مضاف

 الشرح

نعم؛ المجرور بالتبعية هذا يذكره النحويون، واألزهري يقول: األصح يف 

سلمُت سلمُت على محمٍد الكريم، سلمُت على محمٍد وزيٍد، "التوابع المجرورة: 

 النعت، والعطف والتوكيد.  "على محمٍد نفسهِ 

يقول: األصح يف هذه الثالثة: أن العامل يف التابع المجرور هو نفسه العامل يف 

فيعني فيه خالف قوي،  "سلمُت على أخي محمدٍ "المتبوع، إالَّ البدل كأن تقول: 

التوابع  وهذا مما يعني مما كان يجب أال يذكر يف مثل ذلك، فمن المخفوضات:

 إذا تبعت مخفوًضا، كاألمثلة السابقة وبذلك ينتهي الكالم على المجرورات. 

ومن محاسن كتاب األزهرية أنُه جعل يف آخر المتن أبواًبا مهمًة يحتاج إليها 

ال تكاد تجدها يف أغلب كتب  -المستوى المتوسط-الطالب يف هذا المستوى 

مالك ما عقد فصواًل مثل هذه الفصول، النحو حتى الكتب الكبيرة، مثل ألفية ابن 

فذكر ذكر الجملة وأقسامها، وما يتعلق بشبه الجملة، فهذه إن شاء اهلل نتكلم عليها 

يف الغد، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين. 
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 السادس من دروس شرح األزهرية 

﷽ 

والسالم على نبينا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة 

وأصحابه أجمعين، أما بعد: فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل يف يوم 

االثنين السادس من شهر ُجمادى األولى، من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائٍة وألف، 

لنعقد يف رحاب هذا الجامع، جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، 

درس السادس من دروس شرح األزهرية للشيخ خالد األزهري وهو بمشيئة اهلل ال

 آخر الدروس. 

وكنا قد انتهينا من قبل من الكالم على المرفوعات والمنصوبات 

والمجزومات والمجرورات، وبقي يف آخر هذه المقدمة المباركة أبواٌب عقدها 

وهذه األبواب قلما يعقد لها  الشيخ خالد لما يتعلق بأحكام الُجملة وشبه الُجملة،

النحويون يف ُكُتب النحو؛ فكان هذا العمل من الشيخ خالد عماًل طيًبا يحتاج إليه 

الطالب وخاصًة يف مثل هذا الكتاب المتوسط، أعطاك مبادئ الكالم على الُجمل 

أحكامها وإعراهبا، وعلى شبه الُجملة أيًضا، فكان هذا من محاسن هذا الكتاب، 

 تفضل. 

 ملتنا

الحمد هلل، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمٍد وعلى آله وصحبه، اهلل اغفر لنا 

 : -رحمه اهلل-ولشيخنا وللسامعين، قال المؤلف 
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 ()ذكر الُجمل وأقسامها

 الشرح

نعم؛ عرفنا أنَّ النحو إنما يتكلَّم على الكالم، موضوعه موضوع بحثه الكالم، 

ن من كلمات وهذه الكل مات تكون ُجماًل أو شبه ُجمل، فلهذا ينبغي والكالم يتكوَّ

أن يعرف الطالب األحكام التي تتعلق بالكلمات المفردة واألحكام التي تتعلق 

بالُجمل واألحكام التي تتعلق بشبه الُجمل، وفيما يتعلق بأبواب النحو السابقة: 

المرفوعات، والمنصوبات، والمجرورات، والمجزومات، أغلب الكالم فيه على 

 مفردات، ولكن يأيت فيه كالٌم على الُجمل. ال

فمثاًل: المبتدأ ال يكون إال اسًما، هذا حكٌم خاٌص بالمفردات وكذلك الفاعل، 

ا الخرب يأيت اسًما مفرًدا، ويأيت جملة ويأيت شبه جملة؛ فلهذا ذكرنا هذا حينذاك،  أمَّ

ُيقال يف النعت  ومثلنا للخرب المفرد والخرب الُجملة والخرب شبه الُجملة، وهكذا

والحال وغيرهما، فتوزعت أحكام الجملة وشبه الُجملة فيما سبق، فكان من 

المستحسن أن ُتجمع يف مثل هذا الباب، فلهذا جمعها الشيخ خالد يف هذا الباب 

 ذكر الُجمل وأقسامها، نعم.

 املتن

ا فعليٌة أو اسميةقال: )  (.وهي: إمَّ

 الشرح

العلماء على أن الُجمل نوعان: فعلية إن نعم؛ هذا عند الجمهور، جمهور 

بدأت بفعل، واسمية إن بدأت باسم، وبعضهم يتزيَّد فيذكر أنواًعا ُأخرى كالُجملة 
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ويذكر الُجمل الشرطية  "عندك زيد أو يف الدار زيد"الظرفية التي تبدأ بظرف نحو: 

وصلها وهي الجملة المبدوءة بأداة شرط، وبعض المتأخرين يتزيد أكثر من ذلك في

 إلى ثمانية أنواع؛ فيذكر الجملة االستفهامية.. الخ. 

ا من الناحية العلمية يعني من ناحية الحقيقة، فليس هناك إالَّ الُجملة االسمية  أمَّ

ا ما سواهما مما ُذكر، كالظرفية والشرطية واالستفهامية.. وغير ذلك،  أو الفعلية، أمَّ

االسمية والفعلية، كما سيأيت اإلشارة  هذه يف الحقيقة تعود إلى إحدى الجملتين:

 إلى بعض ذلك، نعم. 

 املتن

ک ک ک  }فاالساامية هاي المصاادرة باسااٍم لفًظاا أو تقااديًرا نحااو: قاال: )

 (.[084]البقرة: {گگ

 الشرح

ــا نحــو:  ــائم"االســمية هــي المصــدرة باســٍم لفًظ ، ونحــو: اهلل أكــرب، "محمــٌد ق

؛ ألن أن [084]البقاارة: {گگک ک ک  }ومحمــٌد نبيُّنــا، أو تقــديًرا نحــو: 

تصوموا مكونة من حرف وفعـل، أن تصـوموا، لكـن الحـرف هنـا حـرٌف مصـدري، 

ــواع  ــه ومــن الفعــل بعــده مصــدر، والمصــدر كمــا تعرفــون مــن أن ــي ينســبك من يعن

األسماء، فصار التقرير: صيامكم خيـٌر لكـم، أو صـومكم خيـٌر لكـم، فلهـذا يعـدون 

 هذه الُجملة اسمية، نعم.
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 املتن

يا عبد "أو تقديًرا نحو:  "قام زيٌد "والفعلية هي المصدرة بفعٍل لفًظا نحو: ) 

 (."اهلل

 الشرح

يف النداء، وإذا قلت:  "يا عبد اهلل"واضح، وتقديًرا نحو:  "قام زيد"لفًظا نحو: 

يا عبد اهلل؛ فهي يف تقدير: أدعو عبد اهلل؛ فلهذا يقولون: إن المنادى حكمه النصب، 

ب؟ ألنه من أنواع المفعول به منصوب بفعٍل محذوف، تقديره لماذا حكمه النص

 نحو: أدعو، أو أنادي.. نعم.

 املتن

إنَّ "فإن ُصدرت بحرٍف نظرت إلى ما بعد الحرف فإن كان اسًما نحو: قال: )

 (.فهي فعلية "ما ضربت زيًدا"فهي اسمية، وإن كان فعاًل نحو:  "زيًدا قائمٌ 

 الشرح

يف البيت محمٌد "ضهم بالظرفية، فإذا قلَت مثاًل: نعم؛ هذه التي يسميها بع

م الجار  "جالس فحقيقة الُجملة أهنا اسمية، محمٌد جالٌس يف البيت، ثم ُقدِّ

جلس "فهي فعلية؛ ألهنا أصلها  "يف البيت جلس محمد"والمجرور، وإذا ُقلَت: 

 . "محمٌد يف البيت

مية؛ ألن األصل فقط، فهي عند الجمهور اس "يف البيت محمد"وإذا قلَت: 

يف البيت "محمٌد مبتدأ، ويف البيت خرب، ثم قدمَت الخرب فقلَت:  "محمٌد يف البيت"

 ؛ فلهذا يقول بعضهم: إنَّ الجملة االسمية ما ُبدأت باسٍم حقيقًة أو حكًما. "محمد
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 حقيقًة: محمٌد يف البيت. 

 حكًما: يف البيت محمٌد قائم. 

نا مثاًل إلى أسلوب الشرط فهل الُجملة فيه وكذلك ُيقال يف الفعلية، وإذا نظر

فعلية أم اسمية؟ سبق يف أدوات الشرط أنَّ منها حروًفا ومنها أسماًء، فالحروف إن، 

إن تجتهد "وإذما، والباقي أسماء، فإذا كانت الجملة مبدوءة بحرف شرط مثل: 

وإذا  فهي فعلية ألن الحرف ال حكم له هنا، فتكون الُجملة مبدوءة بفعل، "تنجح

كانت أداة الشرط اسًما مثل: من يجتهد ينجح، نظرنا حينئٍذ يف اإلعراب، وقد 

فهي اسمية،  "من يجتهد ينجح"أشرنا إلى اإلعراب من قبل، فإذا كان مبتدًأ نحو: 

من مفعول به للفعل بعده، فتكون جملًة فعلية  "من ُتكرم ُأكرم"وإذا كانت نحو: 

 ر. مكونة من مفعول به مقدم وفعل مؤخ

فهي  "هل حضر أبوك؟"وكذلك ُيقال يف جملة االستفهام، لو قلت مثاًل: 

فهي  "هل أبو حاضرٌ "فعلية؛ ألن الحرف ال حكم له وبعده فعل، وإذا قلَت: 

 اسمية.. وهكذا، نعم.

 املتن

ثم تنقسم إلى الصغرى والكبرى؛ فالكبرى: ما كان الخبر فيها ُجملة، قال: )

 (.والصغرى: ما كانت خبًرا

 الشرح

هذا تقسيٌم آخر للجملة يوقفك على المصطلح بالجملة الكربى والجملة 

الصغرى عند النحويين، يقول: الجملة الكربى ما كان الخرب فيها ُجملة، 

 والصغرى: ما كانت خرًبا، سيمثل نعم. 
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 املتن

من زيٌد إلى أبوه جملٌة كبرى؛ ألن الخبر وقع فيها  "زيٌد قام أبوه"فجملة: ) 

جملٌة صغرى؛ ألنها وقعت خبًرا عن زيد، وقد تكون  "قام أبوه"وجملة ُجملة 

فمن  "زيٌد أبوه غالمه منطلق"الجملة الواحدة كبرى وصغرى باعتبارين نحو: 

جملٌة صغرى ال غير،  "غالمه منطلٌق "زيٌد إلى منطلق جملٌة كبرى ال غير، وجملة 

فيها جملًة، وصغرى كبرى باعتبار كون الخبر  "أبوه غالمه منطلٌق "وُجملة 

باعتبارها كونها خبًرا عن زيد، وقد تكون الُجملة ال كبرى وال صغرى لفقد 

 (."زيٌد قائم"الشرطين نحو: 

 الشرح

نعم؛ إًذا فالُجملة إن كانت تحتوي يف داخلها على جملٍة ُأخرى فُتسمى جملًة 

كربى، ُكربى، الجملة إذا كانت تحتوي يف داخلها على ُجملة؛ فنسميها جملًة 

محمٌد أبوه "والجملة التي داخل هذه الُجملة نسميها ُجملة صغرى، كأن تقول: 

الواقعة خرًبا هذه  "أبوه كريم"فمحمٌد أبوه كريم جملٌة ُكربى، وجملة  "كريم

جملٌة اشتملت على ُجملة، فكلها  "محمٌد أبوه كريم"جملة صغرى، إًذا فجملة 

 ة صغرى. جملة كربى، والجملة التي يف الداخل جمل

فهي  "محمٌد قائم"وإذا كانت الُجملة ال تحتوي على جملٍة أخرى؛ كقولك: 

 جملة ال كربى وال صغرى، ال توصف بشيٍء من هذين الوصفين. 

هذه كربى أو صغرى أو ال توصف بكربى وال  "محمٌد نجح"فإذا قلنا: 

ح فعٌل هذه ُجملة كربى؛ ألن الخرب فيها جملٌة فعلية، نج "محمٌد نجح"صغرى؟ 

ماٍض وفاعله مسترتٌ فيه تقديره هو نجح هو؛ فصار الخرب جملة فعلية، إًذا فالجملة 
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 ُجملة كربى.  "محمٌد نجح"جملة صغرى، والجملة كلها  "نجح هو"الفعلية 

كربى،  "محمٌد أخوُه نجح"فقولنا:  "محمٌد أخوه نجح"طيب لو قلنا مثاًل: 

كربى باعتبار أن  "أخوه نجح"ولنا: وقولنا: نجح يعني نجح هو جملٌة صغرى، وق

خربها ُجملة، وصغرى باعتبارها خربًا للمبتدأ قبلها، نعم ما زال يتكلم على أحكام 

 الجملة، بعد أن ذكر تقسيمين من تقسيمات الجملة، اآلن سيذكر إعراهبا، نعم. 

 املتن

 ذكر الُجمل التي ال محل لها من اإلعراب والُجمل التي لها محٌل منقال: )

 (.اإلعراب

 الشرح

عرفنا ما معنى ال محل له من اإلعراب؟ يعني: ليس له حكم من أحكام 

اإلعراب، ال رفٌع وال نصٌب وال جٌر وال جزم، والتي لها محٌل من اإلعراب، يعني 

 دخلها حكٌم من هذه األحكام: رفٌع أو نصٌب أو جٌر أو جزم، نعم.

 املتن

ہ  }سبع: األولى: االبتدائية نحو: الُجمل التي ال محل لها من اإلعراب ) 

 (.[0]القدر:{ھ

 الشرح

الُجمل التي ال محل لهـا مـن اإلعـراب، قـال: إهنـا سـبع، كلهـا لـو تـأملتم فيهـا، 

وتأملوا فيها إذا سردها اآلن، كلها يف الحقيقة ابتدائيـة، يعنـي يف ابتـداء شـيء، إالَّ أنَّ 
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م مطلًقا، فهي التي اصطلحوا علـى هذا االبتداء قد يكون حقيقًيا، يعني يف أول الكال

ــو:  ــة، نح ــميتها باالبتدائي ــو: [0]القاادر: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ }تس ــٌد "؛ نح محم

الُجملـة التـي تقـع يف أول الكـالم، هـذه ُجملـة ابتدائيـة مـا  "اهلل أكـرب"، نحو: "كريم

 إعراهبا، نقول: هذه الُجملة ال محل لها من اإلعراب؛ ألهنا ابتدائية، نعم. 

 املتن

؛ [0]الكهاااف: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ }نياااة: الصااالة نحاااو: الثا) 

 (.فُجملة أنزل صلة الذي

 الشرح

نعم؛ الجملة الثانية الصلة، يريد صلة الموصـول، يعنـي الُجملـة التـي تقـع بعـد 

 {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې }االســــم الموصـــــول، نحـــــو: 
باشرة، ؛ الذي: اسٌم موصول ال بد له من صلة، والصلة ما وقع بعدها م[0]الكهف:

؛ جملٌة فعلية وقعـت صـلًة للموصـول، [0]الكهف: {ۋ ۋ ۅ ۅ }فقول: 

 
ٌ

لكن ما إعراهبا؟ يعني ما الحكم اإلعرابي الذي دخلهـا؟ لـم يـدخلها حكـٌم إعرابـي

ــأملتم يف هــذه الُجملــة:  ــراب، ولــو ت ــا مــن اإلع ــول: ال محــل له ۋ ۋ ۅ  }نق

 ابتداء صلة الموصول. ؛ لرأيتم أهنا وقعت يف ابتداء الصلة، أهنا وقعت يف  {ۅ

 املتن

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  }الثالثة: المعترضة بين شيئين متالزماين نحاو: ) 

 (.؛ فُجملة ولن تفعلوا معترضٌة بين جملة الشرط وجوابه[24]البقرة: {ی
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 الشرح

نعم؛ الُجملة المعرتضة ال تسمى معرتضًة إالَّ إذا كانت بين شيئين متالزمين؛ 

شيئين، يعني ال ُيتصور يف المعرتضة أن تكون يف أول الكالم،  إًذا ال ُبدَّ أن تكون بين

وال أن تكون يف آخر الكالم، ال ُبدَّ أن تكون بين شيئين، بين شيئين متالزمين 

كالمبتدأ والخرب، كالفعل وفاعله، كالموصوف وصفته،.. وهكذا، بين شيئين 

 متالزمين. 

فــإذا فصــلت بينهمــا  محمــٌد مبتــدأ وأخــي خــرب، "محمــٌد أخــي"فقولــك مــثاًل: 

وإن -محمـٌد "بفاصل، وكان هذا الفاصل ُجملة فهي جملة اعرتاضية، كـأن تقـول: 

فقولك: وإن أخطأ، جملـٌة اعرتاضـية لوقوعهـا بـين شـيئين متالزمـين  "أخي -أخطأ

ـــــل  "أخـــــي -ولـــــو أخطـــــأ-محمـــــٌد "  {ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی }مثَّ
فعلـوا فعـل الشـرط، وأيـن ؛ إن لم تفعلوا هذا شرط، إن أداة شرط، لم ت[24]البقرة:

جواب الشرط إن لم تفعلوا؟ فاتقوا النار، ثم أتى بقوله: ولن تفعلوا جملـًة معرتضـة 

؛ [24]البقارة: {ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی }بين الشرط وجـواب الشـرط، 

فهذه ُجملة اعرتاضية ما إعراهبا؟ ال محل لها من اإلعراب، وهكـذا يف بقيـة الُجمـل 

 نعم. المعرتضة الواقعة بين شيئين، 

 املتن

 {ھ ھھ ے ے ۓ }الرابعااة: المفساارة لغياار ضاامير الشااأن، نحااو: ) 
 (.[59]آل عمران:
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 الشرح

نعم؛ الُجملة المفسرة هي التي تأيت مفسرًة ألمٍر قبلهـا فيـِه إهبـام، أمـر سـابق فيـه 

ھ ھھ  }إهبام ثم تأيت ُجملة تفسر هذا اإلهبام، فيسموهنا جملـة مفسـرة كقولـه: 

؛ كمثـــل آدم، طيـــب هـــذه المثليـــة يف مـــاذا؟ يف [59:]آل عماااران {ے ے ۓ

ھ ھھ  }الطول؟ يف العـرض؟ يف اللـون؟ يف مـاذا؟ فالمثليـة فيهـا إهبـام، فقـال: 

؛ فقوله: خلقه من تراب ُجملـة جـيء هبـا تفسـيًرا للمثليـة، تفسـيًرا  {ے ے ۓ

 .   {ھ ھھ }لقوله: 

لها إعراب، (؛ ألن المفسرة لضمير الشأن المفسرة لغير ضمير الشأنقال: )

وضمير الشأن هو ضميٌر ال يعود على مذكور وال مفهوم، وإنما يعود على معنى 

؛ الهاء هنا تعود إلى ماذا؟ ما تعود إلى "إنه جاء أبي"الشأن والقصة؛ كأن تقول: 

أبيك وال تعود إلى شيء مذكور أو مفهوم من قبل، وإنما تريد أن تقول: إنَّ الشأن 

فهذا الضمير يسمونه ضمير الشأن وهو أسلوب بالغي؛ فإنه أو إنَّ األمر جاء أبي، 

جاء أبي قولك: جاء أبي، ُجملة بينت هذا الشأن؛ ألن الشأن فيه إهبام، وإعراهبا هنا 

 الخرب، والخرب له إعراب، وهو خرب إنَّ يف محل رفع. 

 املتن

ڍ  }[ 0]الاادخان:{ ٱ }الخامسااة: الواقعااة جواًبااا للقساام نحااو: ) 

 (.[3]الدخان: {پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ } [2]الدخان:{ڍ

 الشرح

نعــم؛ الواقعــة جواًبــا لقســم كــأن تقــول: واهلل إين ُأحبــك، أو أقســم بــاهلل إن زيــًدا 
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عندنا، الواقعة جواًبا للقسم ال محل لها من اإلعراب، ولو تأملتم فيها لوجـدتم أهنـا 

ابتدائيــة، ابتدائيــة، وقعــت يف ابتــداء جــواب القســم، فكــل هــذه الُجمــل كمــا ذكرنــا 

؛ أقسـم [2]الادخان:{ ڍ ڍ }؛ ثـم قـال: [0]الدخان:{ٱ }وكاآلية: 

ڍ  }عز وجل بالكتاب المبين، وجواب القسم يعني أقسم علـى مـاذا؟ قـال: 

 }؛ فــ [3]الدخان: {پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ }[ 2]الدخان:{ڍ
؛ وقعــت يف جــواب القســم، فهــي جملــٌة ال محــل لهــا مــن [3]الاادخان:{ہ ھ 

 اإلعراب. 

 ناملت

السادسة: الواقعة جواًبا لشرٍط غير جازٍم مطلًقا، أو جواًبا لشرٍط جازٍم ولم ) 

 (."إذا جاء زيٌد أكرمته"تقترن بالفاء وال با إذ الفجائية، مثال األولى نحو: 

 الشرح

 طيب مثال األولى، طيب ومثال الثانية؟ 

 يقول يف الحاشية.  الطالب:

 ثل بالشرح، طيب. أن يمثل للثانية ما مثل، هو م الشيخ:

الواقعة جواًبا لشرط غير جازٍم مطلًقا، أو جواًبا لشرٍط جازٍم، ولم تقرتن بالفاء 

أو بالهاء، نريد أن نفهم هذه المسألة لكي نسرتيح من تفصيالهتا، إذا فهمت هذه 

 المسألة اسرتحت من تفصيالهتا، سيأيت له تفصيل آخر يف الجملة التي لها محل. 

أين الجواب يف مثل هذا المثال؟  "إن تجتهد تنجح"ول: أسلوب الشرط تق

؟ تنجح، وجواب الشرط الجازم حكمه الرفع أو النصب أو "إن تجتهد تنجح"
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وقع على ماذا؟ وقع  "إن تجتهد تنجح"الجزم؟ الجزم، والجزم يف مثل هذا المثال 

يجتهد  على الفعل المضارع نفسِه فانجزم ال على الُجملة، يعني لم يقع الجزم على

هو الجملة الفعلية من الفعل والفاعل، وإنما وقع على الفعل المضارع نفسه 

فانجزم، فلهذا إذا كان الشرط جازًما وجوابه فعل مضارع، فإنَّ الجزم سيقع على 

الفعل المضارع، طيب إذا كان الشرط جازًما وجوابه ليس مضارًعا؟ فإنَّ الجواب 

فالجواب أنت  "إن تجتهد فأنت ناجح"ذا، فتقول: حينئٍذ ال بد أن يقرتن بالفاء أو إ

ناجح ما صار فعل مضارع، إذا لم يكن فعل مضارع تأيت بالفاء، يقرتن بالفاء وجوبًا 

 أو إذا. 

فإذا اقرتن بالفاء أو إذا فالجزم الذي هو حكم جواب الشرط، الجزم سيقع 

األمر جاءت  على مفرد أم يقع على الجملة كلها؟ سيقع على الجملة كلها؛ لهذا

هذه التفصيالت، فإذا كانت أداة الشرط غير جازمة أصاًل، أدوات الشرط غير 

أدوات الشرط غير  "إذا، ولو، ولوال، ولوما، .. إلخ"الجازمة وهي: إذا وأخواهتا، 

إذا ظرف يتضمن الشرط، جاء زيد فعل  "إذا جاء زيٌد أكرمتك"الجازمة، فقلَت: 

اة الشرط هنا غير جازمة أصاًل، إًذا ما حكم الشرط، أكرمتك جواب الشرط، أد

الجواب فيها؟ هل هو الجزم؟ ال؛ أداة الشرط غير جازمة، إًذا فجواب الشرط هنا 

ال محل له من اإلعراب، نقول: جواب الشرط لكن ليس له حكٌم إعرابي، ال رفع 

اهبا وال نصب وال جزم؛ ألن هذه األداة ما تجزم؛ إًذا فأداة الشرط غير الجازم جو

 دائًما ال محل له من اإلعراب اقرتن بالفاء أم لم يقرتن.

وأما أداة الشرط الجازمة وهي: إن الشرطية وأخواهتا، وذكرناها من قبل،  

أدوات الشرط الجازمة؛ فننظر لجواب الشرط إن كان مضارًعا؛ فالجزم سيقع على 

تقرتن بالفاء أو المضارع أم على الجملة؟ على المضارع، وإن كان ُجملة فحينئٍذ 

إذا؟ فالجزم سيقع على الُجملة، فيكون للجملة حينئٍذ محل إعرابي، فإذا قلت: من 
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، ينجح فعل مضارع مجزوم؛ ألنه جواب الشرط وعالمة جزمه "يجتهد ينجح

السكون، وفاعله من يجتهد ينجح هو مسترتٌ فيه ينجح هو، طيب ينجح هو هذه 

ينجح، لكن ينجح هو ما لها محل من الُجملة ما إعراهبا؟ الجزم وقع على 

اإلعراب؛ ألن الجزم استحوذ عليه الفعل، فالجملة ينجح هو نقول: جملة جواب 

الشرط ال محل لها من اإلعراب، لكن لو قلت: من يجتهد فهو ناجٌح، طيب فهو 

ناجٌح الفاء واقعة يف جواب الشرط، هو مبتدأ، ناجٌح خرب المبتدأ، والجملة اسمية 

 الواقعة جواًبا للشرط ما إعراهبا؟ يف محل جزم جواب الشرط. هو ناجٌح 

الفاء واقعة يف جواب الشرط،  "من يجتهد فهو ينجح"طيب ما رأيكم لو قلنا: 

ينجح  "من يجتهد فهو ينجح"هو مبتدأ وينجح فعل مضارع مرفوع أم مجزوم؟ 

و، وهو ال هنا مرفوع أو مجزوم؟ مرفوع؛ ألنه لم ُيسبق بناصب أو بجازم، ُسبق هب

تنصب وال تجزم، يعني ينجح لم يقع جواًبا للشرط، وإنما جواب الشرط هو 

ينجح؛ فينجح فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وفاعله مسترتٌ فيه تقديره: 

هو، وُجملة ينجح هو ما إعراهبا؟ خرب المبتدأ يف محل رفع، لها محل محلها الرفع؛ 

؟ يف محل جزم جواب الشرط، فإذا عرفنا ألهنا خرب هو، طيب وجملة هو ينجح

ذلك عرفنا قوله: السادسة الواقعة جواًبا لشرٍط غير جازٍم مطلًقا، جواب الشرط مع 

 الشرط غير الجازم ال محل لها مطلًقا. 

إذا "أو جواًبا لشرٍط جازٍم ولم تقرتن بالفاء، وال بـ إذا الفجائية، مثال األولى: 

الثانية وهي جواب الشرط لشرٍط جازٍم ولم تقرتن طيب ومثال  "جاء زيٌد أكرمته

 نعم.  "من يجتهد ينجح، أو إن تجتهد تنجح"بإذا الفجائية كأن تقول: 
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 املتن

 (."قام زيٌد وقعد عمرو"السابعة: التابعة لما ال محل له نحو: قال: )

 الشرح

ت نعم؛ التابعة لما ال محل له، يعني الجملة التي تبعت جملًة من الُجمل الس

السابقة؛ ألن حكمها سيكون حكم متبوعها نحو: قام زيٌد وقعد عمرو، قام زيد: 

هذه ُجملة ابتدائية ال محل لها من اإلعراب وعاطف، قعد عمرو معطوٌف على 

الجملة االبتدائية فهي مثلها ال محل لها من اإلعراب، وكذلك يف البواقي، لو 

لذي يقول الحق، يقول الحق: جاء ا "جاء الذي يقول الحق ويحب الناس"قلَت: 

صلة الموصول ال محل له من اإلعراب، ويحب الناس معطوفة على صلة 

الموصول ال محل له من اإلعراب.. وهكذا؛ فهذه الُجمل التي ال محل لها من 

 اإلعراب، أما التي لها محٌل من اإلعراب فسبٌع أيًضا، نعم. 

 املتن

 (.أيًضا والُجمل التي لها محٌل من اإلعراب سبعٌ ) 

 الشرح

سبٌع أيًضا، أيًضا ما معناها وما إعراهبا؟ أما معناها رجوًعا، ُيقال: آض يئيض 

أيًضا، بمعنى: رجع يرجع رجوًعا، واإلعراب؟ مفعوٌل مطلق يعني أرجع إلى ذلك 

 رجوًعا، نعم األولى. 
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 املتن

 (."زيٌد أبوه منطلق"األولى: الواقعة خبر المبتدأ نحو: ) 

 الشرح

مبتدأ وأخربنا عنه بأنه ماذا؟ بأنه أبوه منطلق، يعني لم نخرب عن زيٍد بأنه زيٌد 

أبوه، ولم نخرب عن زيٍد بأنه منطلق، وإنما أخربنا عن زيٍد بأنه أبوه منطلق، فالخرب 

جملة أبوه منطلق، وأبوه منطلق جملة اسمية وقعت خربًا، والخرب كما سبق من 

  باب المبتدأ والخرب، نعم.المرفوعات فحكمها الرفع، وسبق ذلك يف

 املتن

 (.الثانية الواقعة حااًل نحو: جاء زيٌد والشمس طالعة) 

 الشرح

نعم؛ جاء زيٌد فعٌل وفاعل، جاء زيٌد يف أي حالة؟ يف حالة طلوع الشمس، جاء 

زيٌد والشمس طالعٌة الواو هنا واو الحال أو نقول: واو الحالية، الشمس طالعٌة 

 والُجملة االسمية الشمس طالعٌة حال، نعم.  مبتدأ وخرب مرفوعان،

 املتن

 (."قال: إين عبد اهلل"الثالثة: الواقعة مفعواًل للقول نحو: ) 

 الشرح

نعم؛ الواقعة مفعواًل للقول، يعني مقول القول، قال ماذا قال: إين عبد اهلل، 

د اهلل، فاعل قال هو مسترتٌ فيه، والمقول؟ المقول هو المفعول، ما المقول؟ إين عب
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طيب إين عبد اهلل جملة اسمية أو فعلية؟ سبق أهنا اسمية؛ ألن إنَّ حرف ال حكم له، 

وبعده ياء المتكلم اسم، صارت اسمية، وتعرفون أنَّ إنَّ من نواسخ االبتداء، تدخل 

العلم نافٌع مبتدأ وخرب،  "قال األستاذ: العلم نافعٌ "على المبتدأ والخرب، وتقول: 

 "قال أبي: لن نذهب اليوم"مفعوٌل به يف محل نصب، وتقول:  وهي مقول القول،

لن نذهب اليوم هذه جملة فعلية وهي مقول القول، تعرب لن حرف نفي ونصب، 

ونذهب فعل مضارع منصوب، والفاعل نحن، واليوم ظرف زمان منصوب، ثم 

 تقول: وجملة لن نذهب اليوم مقول القول مفعوٌل به يف محل نصب. 

اذا قال: الواقعة مفعواًل للقول، ولم يقل: الواقعة مفعواًل فقط؟ فإن قلَت: لم

الجواب: ألنَّ المفعول ال يكون جملًة إالَّ بعد القول، ويف غير ذلك يكون اسًما، 

 نعم. 

 املتن

 (.[0]النصر: {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }الرابعة: المضاف إليها نحو: ) 

 الشرح

؛ لعلكم [0]النصر: {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }نعم؛ المضاف إليها نحو: 

تذكرون يف آخـر الـدرس الماضـي عنـدما تكلمنـا علـى اإلضـافة، قلنـا: إن اإلضـافة 

خاصٌة باألسماء، ال تقع إال بين اسمين، إالَّ أن اإلضافة قد تأيت يف الظـاهر بـين اسـٍم 

وُجملة، وهذا ال يكون إال يف صورٍة واحدة: أن يكون المضاف ظرًفـا، ظـرف زمـان 

[ 0]النصار: {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }ملة، مثل: أو مكان، والمضاف إليه ُج 

ڇ ڇ ڇ  }[ 2]النصاااار: {ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ }

؛ المعنـى واهلل أعلـم: سـبِّح بحمـد ربـك [3]النصر: {ڍڍ ڌ ڌ ڎ
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واستغفره متى؟ إذا جاء نصر اهلل، فإذا كمـا تعرفـون ظـرف للزمـان المسـتقبل، فهـي 

ــ ــي عل ــب مبن ــل نص ــرف زمــان يف مح ــراب: ظ ــي، فنقــول يف اإلع ى اســم، اســم مبن

 السكون وهو مضاف. 

ــظ  {ڄ ڄ ڄ } ــاف، ولف ــو مض ــل وه ــر فاع ــاٍض، ونص ــٌل م ــاء فع ؛ ج

؛ هذه جملة فعلية مضـاٌف إليـه يف  {ڄ ڄ ڄ }الجاللة مضاٌف إليه، وُجملة 

محل جر، فالُجملـة هنـا وقعـت مضـاًفا إليهـا، والمضـاف إليـه كمـا تعرفـون حكمـه 

ز وقــوع الُجملــة مضــاًفا إل يــه مــع أن اإلضــافة خاصــة اإلعرابــي الجــر، والــذي جــوَّ

باألسماء، هـو أن الجملـة هنـا يف معنـى االسـم المفـرد، والمعنـى واهلل أعلـم: سـبح 

ربك واستغفره وقت مجيء نصر اهلل، فلهـذا اإلضـافة ال تسـتقيم مـع الجملـة إال إذا 

 كانت على تأويل المفرد، نعم. 

 املتن

ًة بالفااء أو باإذا الفجائياة الخامسة: الواقعة جواًبا لشرٍط جازٍم إذا كانت مقترنا) 

؛ ومثاال الثانياة: [205]البقارة: {جب حب خب مب ىب يب جت حت }مثال األولى: 

 (.[36]الروم: {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ }

 الشرح

نعم؛ األولى أداة الشرط ما، وفعل الشرط: تفعلوا مـن خيـر، وجـواب الشـرط: 

ا كمـا تـرون إن اهلل به عليم، والفاء داخلٌة على جـواب الشـرط، فجـواب الشـرط هنـ

جملة، إن اهلل به عليم، فالجزم وقع على الجملة، ولم يقع على فعٍل مضارع، فصـار 

؛  {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ }حكم الجـزم للُجملـة، وكـذلك 

أداة الشــرط إن، وفعــل الشــرط تصــبهم ســيئٌة بمــا قــدمت أيــديهم، والجــواب: هــم 
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ن ُجملـة هـم يقنطون، وإذا داخلـٌة علـى جـواب الشـرط، وجـواب الشـرط كمـا تـرو

يقنطون، فوقع الجزم عليها، وسبق أن جـواب الشـرط مـع أداة الشـرط الجازمـة لـو 

 كان مضارًعا لوقع الجزم عليه أم على جملته؟ لوقع الجزم عليه.

 املتن

 {گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ }السادساااااااة: التابعاااااااة لمفااااااارٍد نحاااااااو: ) 
 (.[254]البقرة:

 الشرح

 {گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ }مثال:  التابعة لمفاردنعم؛ التابعة لمفرد، قال: )
( فيوٌم فاعل، يأيت يوٌم، يوٌم فاعل ليأيت، يأيت يوٌم، ثم قـال: ال بيـٌع فيـه، [254]البقرة:

جملة اسمية أم فعلية؟ جملة اسمية، بيـٌع فيـه.. أخـرب عـن البيـع  "ال بيٌع فيه"فُجملة 

بيـٌع فيـه؟ نعـٌت  بأنَُّه فيه على سبيل النفي ال بيٌع فيه، طيب وهذه الجملـة االسـمية ال

جـاءين رجـٌل  "جاءين رجـٌل أبـوه كـريمٌ "ليوم، نعت هذا اليوم بأنه ال بيٌع فيه، تقول: 

فعٌل ومفعوٌل وفاعٌل، جاءين رجٌل أبوه كريٌم، مبتدٌأ وخرب، مـا إعـراب هـذه الُجملـة 

يـركض فعـل  "جـاءين رجـٌل يـركض"الواقعة بعد النكرة؟ نعـت، ومثلهـا لـو قلـت: 

رتٌ فيه، يركض هـو، والجملـة الفعليـة يـركض هـو نعـٌت لرجـل، مضارع وفاعله مست

فـ يركض فعل مضارع، والفاعل هـو،  "جاءين محمٌد يركض"ونحو ذلك أن تقول: 

فهل تكـون نعًتـا لمحمـد أم حـااًل مـن محمـد؟ حـااًل مـن محمـد، وسـبقت الجملـة 

مـل إذا الحالية يف الجملة الثانية، وسيتكلم بعد قليل يف فصٍل خاص عن إعراب الجُ 

 وقعت بعد نكرة أو وقعت بعد معرفة، نعم.
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 املتن

زيٌد قام أبوه وقعد "السابعة: التابعة لجملٍة لها محٌل من اإلعراب نحو: ) 

 (."أخوه

 الشرح

زيٌد قام أبوه وقعد "هذا واضح؛ ألن التابع دائًما له حكم المتبوع، فلو قلت: 

، قام أبوه خرب المبتدأ فحكمها فزيٌد مبتدأ، وجملة قام أخوه أو قام أبوه "أخوه

الرفع، ثم عطفَت عليها وقعد أخوه، فعطفت على ُجملة الخرب فيكون الحكم 

 واحًدا وهو الرفع، نعم.

 املتن

والضابط يف األغلب: أن كل جملٍة وقعت موقع المفرد لها محٌل من ) 

 (.اإلعراب، وُكلَّ جملٍة ال تقع موقع المفرد ال محل لها من اإلعراب

 رحالش

، فالجملـة إذا أمكـن أن تأولهـا بمفـرد، يعنـي أمكـن أن 
ٌ

نعم؛ هـذا ضـابٌط أغلبـي

تحذفها وأن تضع مكاهنا مفرد من معناها، فيكون لهـا حكـٌم إعرابـي، فقولـك: زيـٌد 

وتقـول: زيــٌد منطلــٌق األب، منطلــق  "أبــوه منطلــٌق "أبـوه منطلــٌق، يمكــن أن تحـذف 

ليه ليس جملًة اسمية وال فعلية، األب مضاف ومضاف إليه، والمضاف والمضاف إ

فتوقـع  "قال: الحـق، أو قـال: الصـدق"يمكن أن تقول:  "قال: إين عبد اهلل"وتقول: 

ــه  ــة، ومثل ــع هــذه الُجمل ؛ [0]النصاار: {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }المفــرد موق

جب حب خب مب ىب يب  }قلنا: هي على تأويل المفرد، يعني وقت مجيء نصـر اهلل 



 

 312 
 النحو يفاألزهرية 

 

e 

g h 

f  

جملة الجواب وتضع مفرًدا، وتقـول: ، يمكن أن تحذف [205]البقرة: {جت حت

وما تفعلوا من خيًرا، فتضع مفرًدا فتقول: يعلمه، فوقع الجزم على الفعل المفـرد ال 

ووقـع المفـرد  "جاءين رجٌل يركض، أو جاءين رجٌل راكٌض "على الُجملة، وتقول: 

 مكان الُجملة.. وهكذا.

ا إذا لم تؤول بمفرد، يعني ال يصح أن يقع مكاهنا مف رد، فاألغلب فيها أهنا ال أمَّ

حاول أن  "محمٌد قائمٌ "محل لها من اإلعراب، كالجملة االبتدائية يف نحو قولك: 

لم تؤِد المعنى  "قيام محمد"حتى لو قلت:  "محمٌد قائمٌ "تضع مكاهنا مفرد، 

المراد، قيام محمد ستقول: ما بال قيام محمد؟! صار كالم ما له فائدة، لكن 

كالم تام، أخربت عن محمد بأنه قائم، لكن قيام محمد فسد هنا  "محمٌد قائم"

 الكالم؛ ألن الكالم صار ال خرب له.. وهكذا، نعم. 

 املتن

 (.حكم الُجمل بعد المعارف والنكراتقال: ) 

 الشرح

نعم؛ هذه قاعدٌة ُمهمة، ويكثر المعربون من ذكرها؛ ألهنم يحتاجون إليها كثيًرا 

جاء محمٌد يركض، "ة إذا وقعت بعد معرفة كقولك: يف اإلعراب، ما إعراب الُجمل

جاء رجٌل يركض، أو "؟ أو وقعت بعد نكرة مثل: "أو جاء محمٌد يده فوق رأسه

 فهذه قاعدة مهمة وعظيمة الفائدة يف اإلعراب، نعم.  "جاء رجٌل يده فوق رأسه
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 املتن

: إذا وقعت الُجملة بعد معرفٍة محضٍة فهي حاٌل من تلك المعرفة نحو) 

 (.[06]يوسف: {ٿ ٿ ٹ ٹ}

 الشرح

ٿ  }نعم؛ إذا وقعت الجملة بعد معرفة فهي حاٌل من هذه المعرف، كقوله: 

؛ والمراد: إخوة يوسف عليه السالم، فجاءوا [06]يوسف:{ٿ ٹ ٹ 

فعٌل وفاعل، وأباهم مفعوٌل به، وعشاًء: ظرف زماٍن منصوب، ويبكون: جملٌة 

اب هذه الُجملة الفعلية يبكون؟ ننظر يبكون فعلية مكونة من فعٍل وفاعل، فما إعر

َمْن الذين يبكون؟ واو الجماعة العائدة إلى إخوة يوسف، وواو الجماعة معرفة أم 

نكرة؟ معرفة، فنقول: إن جملة يبكون حاٌل من واو الجماعة يف جاءوا، أي: جاءوا 

فأضحك حاٌل من تاء  "جئت أضحك"حالة كوهنم يبكون، ومثل ذلك لو قلَت: 

فيضحك  "جاء الطالب يضحك"، أو "جاء محمٌد يضحك"لفاعل يف جئت، أو ا

 حاٌل من محمد وحاٌل من الرجل؛ ألهنا جاءت بعد معرفة، نعم. 

 املتن

جئ حئ مئ  }وإذا وقعاات بعااد نكاارٍة محضااٍة فهااي نعااٌت لتلااك النكاارة، نحااو: ) 

 (.[9]آل عمران: {ىئيئ

 الشرح

ت يعنـي صـفة لتلـك النكـرة، نعم؛ إذا وقعت الجملة بعد نكرة، فهي نعت.. نعـ

؛ يوٍم: نكرة، ال ريب فيه: جملٌة اسـمية، أخـرب عـن الريـب  {جئ حئ مئ ىئيئ }نحو: 
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، وهذه الجملة االسمية ال ريب فيـه  {جئ حئ مئ ىئيئ }بأنه فيه.. على سبيل النفي، 

فــ يـركض جملـة فعليـة  "جاء رجٌل يركض"نعٌت للنكرة يوم، ومثل ذلك أن تقول: 

يده فوق رأسه ُجملة اسمية نعٌت لرجـل،  "يده فوق رأسه وجاء رجٌل "نعٌت لرجل، 

 فأخوه كريٌم جملة اسمية نعٌت لرجل، .. وهكذا.  "جاء رجٌل أخوه كريمٌ "وتقول: 

فما إعراب ُجملة ُيفتح؟ حاٌل من المسجد؛  "رأيُت المسجد ُيفتح"فإذا ُقلَت: 

عراب ُيفتح؟ نعٌت لـ باًبا.. ما إ "رأيُت باًبا ُيفتح"ألهنا ُجملة بعد معرفة، فإذا ُقلت: 

فُجملة ُكُتُبه معه حال، واقرتنت هنا  "جاء األستاُذ وكُتُبه معه"وهكذا، فلو قلت: 

فكتبه معه ُجملة اسمية نعت.. وهكذا،  "جاء أستاٌذ كتبه معه"بالواو، ولو قلت: 

 نعم.

 املتن

ية، وإذا وقعت بعد ما يحتمال التعرياف والتنكيار، احتملات الحالياة والوصاف) 

 (.[5]الجمعة: {ک گ گ گگ }نحو: 

 الشرح

نعم؛ بعض األسماء تحتمل التعريف والتنكير، فتعريفها ليس محًضا وتنكيرها 

ليس محًضا، وهذا هو السر يف قول األزهري من قبل: معرفٍة محضة ونكرٍة 

محضة؛ فالمعرفة المحضة هي التي ال ُيحتمل فيها أن تكون نكرة، والنكرة 

ال ُيحتمل فيها أن تكون معرفة، وأما التي تحتمل التعريف  المحضة هي التي

ف بـ ال،  والتنكير فهي المقرتنة بـ ال الجنسية، وهذه تحتاُج إلى شرح يف باب الُمعرَّ

د  ف بـ ال، إما أن تكون ال فيه عهدية فتعريفها محٌض قوي؛ ألنه ُيحدِّ فالُمعرَّ

ألن التحديد فيها للجنس، تحدد المفرد، أو تكون ال فيه جنسية، فتعريفها ضعيف؛ 
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جنًسا كاماًل، فيكون التحديد فيها والتعيين فيها والتعريف فيها ضعيًفا، وإن كانت 

 تعد من المعرفة لدخول ال المعرفة الجنسية عليها، إال أن تعريفها ضعيف. 

؛ فقولــه: الحمــار هنــا ال ُيــراد بــِه حمــار  {ک گ گ گگ }كقولــه: 

ا بـين المخاطـب والمـتكلم، أو حمـاًرا مـذكوًرا مـن قبـل، معين، ليس حماًرا معهودً 

ال؛ وإنما ُيراد بِه جنس الحمار، فهـذه ال الجنسـية؛ فلهـذا يصـح أن تنكـر، يصـح أن 

ف  {ک گ گ گگ }تقـول: كمثـل حمـاٍر يحمـل أسـفاًرا، أو  ؛ فــالمعرَّ

ه مـن بـ ال الجنسية يف اللفظ معرفة، ويف المعنى نكرة؛ ألنه بمعنى حمار، فإن أعملتـ

ــة  ــة قلــت: إنَّ الجمل ــه معرف ــى أن ــظ الحمــار عل ــث اللف ــفاًرا"حي حــال  "يحمــل أس

لوقوعهــا بعــد معرفــة، معرفــة لفظيــة، وإذا أخــذت بــالمعنى قلــت: إن جملــة يحمــل 

 أسفاًرا نعت، أخًذا بالمعنى، ومثل ذلك قول الشاعر: 

 فمضيت ثم قلت: ال يعنيني    ولقد أمرُّ على اللئيم يسبني 

رجل كريم، من كرمي أنني قد أمرُّ على لئيم، وهذا اللئيم يسبني، يقول: أنا 

ولقد أمرُّ على "ومع ذلك ُأعرض عنه حفًظا لكرامتي أال أنزل إلى مستواه، فقال: 

ال يريد لئيًما معينًا، وإنما يريد جنس اللؤماء، فيسبني ُجملة فعلية،  "اللئيم يسبني

يم، ويصح أن تقول: إهنا نعت مراعاًة يصح أن تقول: إهنا حال مراعاًة للفظ اللئ

 لمعنى اللئيم، وهكذا نعم تفضل.
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 املتن

 (.وحكم الظروف والمجرورات كحكم الُجمل الخبريةقال: )

 الشرح

نعم؛ بعد أن انتهى من الكالم على الُجمل وأنواعها وإعراهبا، انتقل اآلن إلى 

ملة ُيراد هبا ظرف الزمان شبه الُجملة، وشبه الُجملة ُيراد بِه، أو ُيراد بشبه الجُ 

وظرف المكان والجار والمجرور، وهذه الثالثة يصح عليها القاعدة التي يذكرها 

األصوليون وهي: إذا اجتمعت افرتقت، وإذا افرتقت اجتمعت، بمعنى: أن 

النحويين كثيًرا ما يعربون بشبه الجملة، وهذا مصطلٌح واضح ُيراد به ظرف 

ار والمجرور، وأحياًنا يعربون بالظرف كون هذا ال الزمان، وظرف المكان، والج

يجوز إال مع الظروف، وهذا جاز ألنه ظرف، وإذا كان خرب إنَّ ظرًفا جاز أن يتقدم 

على االسم، فيذكرون الظرف فقط، فإذا ُأطلق لفظ الظرف فُيراد به شبه الُجملة، 

الظرف والجار يعني الظرف والجار والمجرور، كلما ُذكر الظرف وحده فُيراد به 

والمجرور، أما إذا ُذكر الظرف والجار والمجرور، فالظرف هو ظرف الزمان 

والمكان، والجار والمجرور هو حرف الجر واالسم المجرور بِه، فانتبهوا لذلك 

يف كتب النحو، فإذا ُذكر الحكم وُربط بالظرف فقط وُسكت عن ذلك، فالمراد: 

ظروف والمجرورات كحكم الجمل الظرف والجار والمجرور، نعم، وحكم ال

 الخربية، نعم.
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 املتن

، "جاء زيٌد على الفرس أو فوق الناقة"فبعد المعارف المحضة أحواٌل نحو: ) 

 "مررُت برجٍل يف داره أو تحت السقف"بعد النكرات المحضة صفاٌت نحو: 

يعجبني "وبعدما يحتمل التعريف والتنكير، يحتمالن الحالية والوصفية نحو: 

 (."ر على أغصانه أو فوق الشجرالثم

 الشرح

نعم؛ إًذا فشبه الُجملة حكمها يف ذلك حكم الُجمل، فإذا وقعت بعد معرفة 

جاء "تريد جاء ماشًيا وهي حال،  "جاء محمٌد على قدميه"فهي حال كقولك: 

 . "محمٌد على قدميه، أو جاء محمٌد على السيارة

جاء رجٌل على "أن تقول: وإن وقعت بعد نكرة فهي نعٌت لهذه النكرة؛ ك

 . "قدميه، أو جاء رجٌل على سيارة

وإن وقعت بعد ما يحتمل التعريف والتنكير، احتملت الحالية والوصفية، 

؛ فالثمر ال تريد به ثمًرا معينًا وإنما تريد ثمًرا "اشرتيت الثمر يف كيسٍ "كقولك: 

لفظ، أو نعت لثمر إما حال من الثمر مراعاًة ل "يف كيسٍ "اشرتيت ثمًرا، فقولك: 

 مراعاًة للمعنى. 



 

 318 
 النحو يفاألزهرية 

 

e 

g h 

f  

 املتن

والُبدَّ للظروف والمجرورات بالحروف األصلية من عامٍل وُيسمى ) 

 (.المتَعلَّق

 الشرح

الظرف: ظرف "نعم؛ هذا أمٌر مهم وال ُيذكر يف المتون الصغيرة، شبه الُجملة 

المتعلق  ال ُبدَّ له من متعلق، وهذا "الزمان، وظرف المكان، والجار والمجرور

وتعيينه مهٌم جًدا، الرتباطه بالمعنى، ولهذا تجد كتب التفسير وكتب الحديث هتتم 

كثيًرا بتحديد المتعلَّق، فالذي يقرأ يف كتب التفسير خاصًة الكتب التي هتتم بالمعنى 

واإلعراب، هتتم ببيان المتعلق والخالف فيه، والمتعلَّق يعني الذي تتعلق بِه شبه 

تعلَّق هو الواقع يف ِشبه الُجملة، يعني المؤثر يف شبه الجملة، العامل يف الُجملة، المُ 

شبه الُجملة، ما هو تأيت بأي فعل وتقول: هو المتعلق، الفعل الذي قبله تقول: هو 

المتعلق، ال؛ ال بد أن تنظر للمعنى، ما الذي وقع يف شبه الُجملة؟ المعنى الذي 

من اهلل  "نزل القرآن منقًذا من اهلل"ا ُقلت مثاًل: وقع يف شبه الُجملة هو المتعلق، فإذ

شبه ُجملة جار ومجرور، متعلق بـ نزل، أم متعلق بـ منقًذا؟ ما الذي من اهلل؟ نزل 

من اهلل؟ أو منقًذا من اهلل؟ نزل.. إًذا من اهلل متعلق بماذا؟ تقول: من اهلل جار 

فـ من النار  "قًذا من النارنزل القرآن من"ومجرور متعلقان بالفعل نزل، فإذا قلت: 

متعلق بـ نزل أم متعلق بـ منقًذا؟ منقًذا من النار، فال بد أن تفهم المعنى لكي تعرف 

 المتعلق، .. وهكذا. 

وقد تتعلق أكثر من شبه ُجملة بمتعلٍق واحد ال إشكال يف ذلك وال مانع، كأن 

وفاعل، اليوم  جلسُت فعٌل  "جلسُت اليوم على الكرسي يف البيِت "تقول مثاًل: 

ظرف زمان، ما متعلقه؟ متعلقه هو الواقع فيه، ما الذي وقع يف اليوم؟ الجلوس، إًذا 
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متعلق بـ جلس، جلسُت اليوم على الكرسي، على الكرسي متعلق بماذا؟ يعني ما 

الذي وقع عليه؟ الجلوس، إًذا متعلق بـ جلسُت أيًضا، يف البيت؟ الجلوس، إًذا كل 

كلها متعلق بـ جلسُت، لو  "يوم، وعلى الكرسي، ويف البيتال"هذه شبه الُجمل 

وقولك: يف جريدة متعلق  "جلسُت اليوم على الكرسي أقرأ يف جريدة"قلَت مثاًل: 

بـ جلسُت، أم متعلق بـ أقرأ؟ أقرأ؛ ألن الذي وقع يف الجريدة القراءة.. وهكذا، ال بد 

ملة ال ُبدَّ لها من متعلق، نعم، أن تتأمل يف المعاين لكي تعرف المتعلَّق، وشبه الجُ 

 اآلن سيتكلم على حكم المتعلَّق، نعم. 

 املتن

ثم تارًة يكون مذكوًرا، وتارًة يكون محذوًفا، والمحذوف تارًة يكون عاًما ) 

 (.وتارًة يكون خاًصا، والمحذوف تارًة يكون واجًبا، وتارًة يكون جائًزا

 الشرح

ُبدَّ منه إالَّ أنه أحياًنا يكون مذكوًرا،  نعم؛ هذا تقسيم، يقول لك: المتعلق ال

وتارًة يكون محذوًفا، يكون محذوًفا كأن تقول  "جلسُت على الكرسي"كقولك: 

أين متعلق على  "على الكرسي"مثاًل كأن أقول لك: هل جلسَت، فتقول لي: 

الكرسي؟ جلسَت، لكن حذفَت جلسَت لداللة السؤال عليها، فالمتعلق قد يكون 

قد يكون محذوًفا، إن كان مذكوًرا فاألمر واضح، وإن كان محذوًفا فإنَّ مذكوًرا و

حذفه قد يكون واجًبا وقد يكون جائًزا، متى يكون حذفه واجًبا؟ يكون حذفه واجًبا 

إذا كان كوًنا عاًما بمعنى موجوًدا؛ فهذا يجب أن تحذفه وال يجوز أن تصرح به، أما 

ال تريد هبا مطلق الوجوب، وإنما تريد هبا إذا كان كوًنا خاًصا يعني صفة خاصة، 

هذه كلها توجد يف  "الجلوس، القيام، النوم، الضرب، اإلكرام.."بيان صفة معينة 

المكان، يعني إحنا يف المسجد اآلن هذا المسجد، إذا أردنا فقط الوجود أننا 
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موجودون يف المسجد، هذا نسميه كون عام، أننا موجودون، فإذا قلَت موجود يف 

المسجد بينت مطلق الوجوب، لكن لم تبين صفتك الخاصة، هيأتك الخاصة يف 

المسجد، أنت جالس وال قائم؟ تقرأ وال تصلي؟ نائم وال مضجع وال مكرم وال 

ُمهان وال محبوس وال.. هذه صفات خاصة، فإذا أردت مطلق الوجود أنك 

تقول؟ تقول أنا موجود يف المسجد فقط ولم ترد أن تبين لنا صفتك الخاصة فماذا 

ماذا؟ يف المسجد، أنا يف المسجد، ما معنى أنا يف المسجد التي شرحناها يف المبتدأ 

؟ يعني أنا موجوٌد يف المسجد، فأنا مبتدأ، "أنا يف المسجد"والخرب؟ ما معنى 

وموجوٌد خرٌب محذوف، ويف المسجد جاٌر ومجرور متعلقان بماذا؟ بموجود، 

، فهذا متعَلق واجب الحذف، لماذا؟ ألنه كوٌن وموجود ما حكم حذفها؟ واجب

عام والكون العام يجب حذفه، وسيذكر لك مواضع معينة اآلن للكون العام، 

 الكون العام له مواضع معينة سيذكرها، لكن يشرح اآلن شرًحا إجمالًيا. 

أنا جالٌس يف المسجد، أنا "فإذا كان المتعلق كوًنا خاًصا، كون خاص تقول: 

هذه أكوان  "لمسجد، أنا أقرأ يف المسجد، أنا أطلب العلم يف المسجدأصلي يف ا

خاصة، فالكون الخاص المتعلق هنا ما حكم حذفه؟ يجوز أو يجب؟ يجوز حذفه 

بشرط الحذف العام، يجوز حذفه متى؟ إن كان معلوًما، هذا شرط الحذف العام 

ل جاز أن ُيحذف، فإن يجوز حذفه إن كان معلوًما، إن كان معلوًما إن دلَّ عليه دلي

لم يدل عليه دليل وجب أن ُيذكر، فتقول: أنا جالٌس يف المسجد، تريد أن تخربين 

بذلك ماذا تقول؟ يجب أن تقول: أنا جالٌس يف المسجد، لو حذفت جالس وقلت 

ماذا أفهم؟ أفهم أنك جالس؟ ما أفهم أنك جالس، أفهم أنك  "أنا يف المسجد"لي: 

أفهم هيأتك الخاصة، يعني أفهم أنك تريد أن تقول لي:  يف المسجد فقط، لكن ما

أنا يف المسجد فقط، تخربين بأنك موجود يف المسجد، لكنك لم ترد أن تخربين 

واهلل أنا "هبيئتك الخاصة، لكن مثاًل لو علمُت أنك جالس، فاتصلَت بي مثاًل قلَت: 
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ا يجوز أن فقلُت لك: أين؟ فتقول: أنا يف المسجد، هن "جالس تعبان وجالس

 "أنا يف المسجد"تحذف جالس؛ ألن جالس مفهومة من قبل، فيمكن أن تقول: 

 يعني أنا جالٌس يف المسجد. 

فيجب حذفه،  -يعني: موجود-الخالصة: أنَّ المتعلق إذا كان كوًنا عاًما 

والتصريح به خطأ وعي يف الكالم، وإذا كان كوًنا خاًصا فيجب ذكره إالَّ إن دل 

 يجوز ذكره وحذفه، نعم، قال: فإن كان عاًما.عليه دليل، ف

 املتن

 (.فإن كان عاًما واجب الحذف ُسمي الظرف ُمستَقًرا الستقرار الضمير فيه) 

 الشرح

فإن كان عاًما، يعني فإن كان المتعلَّق كوًنا عاًما، الذي هو مطلق الوجود 

ٍذ مستقًرا؛ موجود، فإن كان المتعلق كوًنا عاًما واجب الحذف ُسمي الظرف حينئ

كقولك: أنا يف البيت، يف البيت تسميه ظرف مستقر، علَّل هذا االسم، هذا اسم 

 معروف عند النحويين، قال: الستقرار الضمير فيه، كيف استقرار الضمير فيه؟ 

أنا مبتدأ، وموجوٌد خرب، وموجوٌد  "أنا موجوٌد يف المسجد"هو األصل: 

ا، طيب حذفت موجود؛ ألنه كون عام تتحمل ضمير فيها ضمير مسترت موجوٌد أن

حذفته حذفَت موجود، لكن الضمير الذي فيه انتقل إلى شبه الجملة واستقر فيها، 

فُسميت شبه الجملة حينئٍذ مستقًرا فيها، يعني مستقٌر الضمير فيها، ثم يحذفوه فيه 

مستقًرا فيه، تقول: مستقر وخالص، وذلك يف مواضع، هذه مواضع وجوب حذف 

، والمتعلق متى يجب حذفه؟ إذا كان عاًما، فتقول: مواضع حذف المتعلَّق المتعلق

 العام، نعم. 
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 املتن

جاء الذي عندك "منها: الظرف، والجار والمجرور إذا وقعا صلًة نحو: قال: )

 (."أو يف الدار

 الشرح

جاء فعل، والذي فاعله، وعندك ظرف مكان  "جاء الذي عندك"نعم؛ 

تحة، عند.. وهو مضاف والكاف مضاف إليه، عندك منصوب وعالمة نصبه الف

ظرف، طيب أين صلة الموصول؟ صلة الموصول ال تكون إال جملة، أين صلة 

الموصول؟ يقول: صلة الموصول ما المتعلق المحذوف، يعني: جاء الذي استقر 

 عندك أو ُوجد عندك، فالمتعّلق محذوف، كوٌن عام، نعم.

 املتن

 (.، والركب أسفل منكمأو خبًرا نحو: الحمد هلل) 

 الشرح

نعم؛ هذا كنا شرحناه يف باب المبتدأ والخرب، الحمد هلل أي: الحمد موجوٌد هلل، 

أو مستقٌر هلل، إذا قلنا: كون عام تقدره بأي كلمة تدلُّ على مطلق الوجود، مثل: 

موجود، أو مستقر، أو كائن، أو حاصل، أو ثابت، أي كلمة تدل على مطلق 

ل على صفٍة خاصة، فالحمُد موجوٌد هلل، أو ثابٌت هلل، أو كائٌن هلل، أو الوجود ما تد

 مستقٌر هلل، فحذفنا المتعلق؛ ألنه كوٌن عام. 

أخرب عن الركب بأنه أسفل منكم، أي: والركب  "والركب أسفل منكم"قال: 

موجوٌد أسفل منكم، فأسفل كما ترون ظرف منصوب، أسفل: ظرف منصوب 
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 وهو متعلق بالخرب المحذوف المقدر بكون عام، نعم.  وعالمة نصبه الفتحة،

 املتن

 (."مررُت برجٍل عندك أو يف الدار"أو صفًة نحو: ) 

 الشرح

 أي: مررت برجٍل موجوٍد عندك، أو مررُت برجٍل موجوٍد يف الدار، نعم. 

 املتن

 (."جاء زيٌد على الفرس أو فوق الناقة"أو حااًل نحو: ) 

 الشرح

موجوًدا على الفرس، أو مستقًرا على الفرس، أو كائنًا على  نعم؛ أي: جاء زيدٌ 

 الفرس، نعم. 

 املتن

ُق به نحو: )  وإن كان خاًصا ُسمي لغًوا إللغائه عن الضمير، سواٌء ُذكر المتعلَّ

يوَم الخميس ُصمُت "أم ُحذف وجوًبا نحو:  "صليُت عند زيٍد يف المسجد"

 (.واهلل أعلم "متى قدمَت "ًبا لمن قال: جوا "يوَم الجمعة"، أم جواًزا نحو: "فيه

 الشرح

نعم؛ متى قدمَت.. نعم، وإن كان خاًصا يعني وإن كان المتعلق خاًصا قلنا: 

خاًصا يعني يدل على هيئٍة خاصة ال على مطلق الوجود، فالنحويون يصطلحون 



 

 324 
 النحو يفاألزهرية 

 

e 

g h 

f  

 على تسميته بالظرف اللغو، يقولون: هذا ظرٌف لغٌو مقابل الظرف المستَقر، وعرفنا

الظرف المستقر هو المتعلق بكون عام، والظرف اللغو هو المتعلق بكوٍن خاص، 

هذه مصطلحاٌت نحوية، ال ُتحمل على معانيها اللغوية، فليس معنى ظرف لغو 

يعني أنه لغو ال قيمة له ُيذكر أو ُيحذف ال قيمة له، ال ليس هذا المعنى، المعنى لغو 

وهذا معناه، سواٌء ُذكر المتعلَُّق به أي: متعلق بكوٍن خاص، هذا مصطلح نحوي 

فعند زيد ويف المسجد كالهما متعلق بـ  "صليُت عند زيًد يف المسجد"نحو: 

 صليُت، أم ُحذف.. 

والكون الخاص: ال ُيحذف إالَّ إذا كان معلوًما كما قلنا، وحينئٍذ إما أن ُيحذف 

تغال لمن درس وهذا يدخل يف باب االش "يوَم الخميس ُصمُت فيه"وجوًبا نحو: 

ُصمُت: فعٌل وفاعل، فيِه: جاٌر  "يوَم الخميس ُصمُت فيه"باب االشتغال، 

ومجرور متعلق بـ ُصمُت، صمُت فيِه، طيب ويوم الخميس األول؟ ما نقول: إنه 

متعلق بـ ُصمُت أيًضا، فإن قلَت ذكرَت قبل قليل أن المتعلق الواحد الفعل الواحد 

، فلماذا منعَت ذلك هنا؟ فالجواب: أن الظروف قد تتعلق به أكثر من شبه جملة

فاليوم: ظرف، وهلل: جار ومجرور،  "ُصمُت اليوم هلل"المختلفة تتعلق، تقول: 

 وكالهما: متعلق بـ ُصمُت، ماشي. 

يوَم "لكن ما تقول: إن الظرف الواحد يتعلق مرتين بالفعل نفسه كما هنا 

فيه متعلق بـ صمُت، طيب ويوم فيه هو يوم الخميس، فقلنا:  "الخميس صمُت فيه

الخميس؟ ما تقول: متعلق بـ صمُت، فتعلق الشيء مرتين بفعٍل واحد، وإنما نقول: 

ُصمُت فيه، هذا فيه متعلق بـ ُصمُت، ويوم الخميس المتقدم؟ هذا منصوب بفعٍل 

محذوف دلَّ عليه المذكور، يعني ُصمُت يوم الخميس ُصمُت فيه، فحذفنا األول 

ر وجوًبا لدال ض، وبين المفسِّ لة الثاين عليه؛ ألنه ال ُيجمع بين الِعوض والمعوَّ

ر.   والُمفسَّ
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( يعني أم ُحذف المتعلَّق الخاص جواًزا، نحو: يوَم الخميس أم جواًزاقال: )

قدمُت يوَم الخميس، أو تقول: يوَم "لمن قال: متى قدمَت، متى قدمَت؟ تقول: 

 رف. الخميس وتحذف الفعل الذي تعلق به الظ

هذا ما تيسر شرحه من األزهرية، فأحبُّ أن ُأنبِّه يف آخر الكالم على األزهرية 

لها، وقد ذكرنا شرحه  -رحمه اهلل تعالى-على جودة شرح خالٍد األزهري صاحبها 

لألزهرية من قبل، وقلُت لكم: أنا ال أعرفه مطبوًعا إال طباعًة قديمة، فمن عرف له 

 ليخربنا هبا، فشرحه واضح. طباعًة حديثة جميلة جديدة ف

  --(( 01:21:12 -كلمة غير مفهومة @)) -- الطالب:

الشرح لألزهرية، أنا ما رأيته، مع يف التدمرية ما رأيته، لكن سأراجعها،  الشيخ:

فشرحه واضح وهذا مما تميز به الشيخ خالد عموًما أنه واضح العبارة حتى يف كتبه 

 ه واضحة وجميلة. الكبيرة، أما يف هذا الشرح فعبارت

وأيًضا من محاسن شرح الشيخ خالد األزهري أنه ختم الشرح يف آخر الشرح 

بعد أن انتهى من شرح األزهرية، أعرب االستعاذة والبسملة والفاتحة، ثم أعرب 

من سورة قريش إلى آخر المصحف، إلى سورة الناس، فهذا تطبيق إعرابي لما 

سًرا مناسًبا للمتوسطين، فكل هذا يحثكم شرحه من قبل، طبًعا أعرب إعراًبا مي

على قراءة هذا الشرح، فإن كان هناك من سؤال أو نجزي بقية الوقت إلى األذان يف 

 إعراب ما تيسر مما ذكره الشيخ خالد، نعم. 

يقول: إذا كان المتعلق كوًنا عاًما واجب الحذف نحو: الحمد هلل، فهل نقول: 

 به الجملة متعلقة بالخرب المحذوف؟ إن شبه الجملة خرب أم نقول: إن ش

الجواب: جمهور النحويين يقولون حينئٍذ: إنَّ شبه الجملة متعلقٌة بالخرب 
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المحذوف، وبعض النحويين يقول: إنَّ المتعلَّق هنا؛ ألنه واجب الحذف ُتنوسي 

حتى صار كالعدم، وصار الخرب شبه جملة، فلهذا يقولون: شبه الجملة هي الخرب، 

لمذاهب الضعيفة يف النحو، والحق يف المسألة ما عليه جمهور النحويين وهذا من ا

-ألدلٍة كثيرة منها: نكتفي بواحد منها: أن هذا األمر لو صحَّ يف الجار والمجرور 

فإنه ال يصح يف الظرف يف نحو:  -وهذا هو الذي ربما خدعهم يف نحو: الحمد هلل

فتنقل الخربية  "الركب أسفُل منكمو"فإنَّ العرب ال تقول:  "والركب أسفل منكم"

إلى الظرف إلى شبه الُجملة، وإنما تبقي الظرف منصوًبا على الظرفية، فتقول: 

فهذا يدلُّ على أنَّ الظرفية باقية على النصب، والخرب معترب  "والركب أسفل منكم"

 وإن كان محذوًفا، نعم. 

اإلعراب أهنا كلها  ذكرتم حفظكم اهلل يف الجمل التي ال محل لها من الطالب:

 يف الحقيقة ابتدائية، فالجملة المعرتضة بين شيئين كيف تكون ابتدائية؟

هذا واضح، يقول: كيف نقول: إنَّ الُجملة المعرتضة يف حقيقتها جملٌة  الشيخ:

ابتدائية؟ ألنك ذكرت أن كل الُجمل التي ال محل من اإلعراب يف الحقيقة جمل 

 ابتدائية؟ 

فإن الجملة االعرتاضية  "أخي -وإن أخطأ-محمٌد "ُقلَت:  فالجواب: أنك إذا

 وقعت يف أول جملة االعرتاض فهي جملة ابتدائية، نعم. 

 طيب نعرف االستعاذة والبسملة على األقل. 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

﷽ 

أعوُذ: فعٌل مضارٌع مرفوٌع وعالمة رفعه الضمة، وفاعله؟ مسترٌت وجوًبا تقديره 
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 أنا. 

  .
ِ
: جاٌر ومجرور متعلقان بـ أعوُذ، أعوُذ باهلل

ِ
 باهلل

 من الشيطاِن: جاٌر ومجرور متعلقان بماذا؟ بـ أعوُذ، يعني أعوذ من الشيطان. 

 والرجيم؟ نعٌت للشيطان. 

 ثم قال: بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 الباء: حرف جر. 

بماذا؟ واسم: اسٌم مجرور بالباء، والجار والمجرور بسم اهلل متعلٌق 

ا يف االستعاذة فالمتعلق مذكور.   بمحذوف، هنا متعلَّق محذوف، وأمَّ

طيب، كيف نقدر هذا المحذوف؟ نقدره بحسب المعنى، فإن أردت أن تقدره 

تقديًرا عاًما فتقول: ابتدئ بسم اهلل، وإن أردت أن تقدره تقديًرا خاًصا، فتقدره 

أقرُأ بسم اهلل، إن كنَت تذبح: أذبُح بحسب الفعل الذي تفعله، إن كنَت تقرأ القرآن: 

 بسم اهلل ونحو ذلك. 

النحويون والمتقدمون ال يذكرون يف تقـديره إالَّ فعـاًل، وأمـا مـا ُينسـب يف ذلـك 

إلى البصريين من تقديره اسًما فهو ال يصح؛ بمعنـى: أنَّهـم ال يريـدون بـذلك تقـدير 

لمفســرين والمعــربين، االسـم، وإنمــا لهــم مفهــوٌم آخــر، التـبس األمــر علــى بعــض ا

فظنوا أهنم أرادوا تقدير االسم، وإال فإن المتقدمين كلهـم مطبقـون علـى أن المقـدر 

فعـل، وأغلــبهم يقــدره فعــاًل متقــدًما، ابتــدُر بســم اهلل أو أقــرُأ بســم اهلل، وبعــض أهــل 

البالغة يستحب أن يقدر متأخًرا أي: بسم اهلل أقرُأ، وهذا خـالف الظـاهر واهلل أعلـم 

 }على االستعاذة، فاالستعاذة تقدم فيها الفعل أعوذ باهلل، وحماًل على قولـه:  حماًل 
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 ؛ وغير ذلك واهلل أعلم والمسألة سهلة. [0]العلق: {چ چ چ ڇ ڇ

 قال: بسم اهلل، باسم جاٌر ومجرور، واسم مضاف، ولفظ الجاللة مضاٌف إليه. 

 والرحمن: نعٌت أول. 

 والرحيم: نعٌت ثاٍن. 

عليه ُهنا، أنكم ربما ترون يف بعض كتب التفسير ونحوها ككتب ومما ُينبَّه 

الشروح والحواشي أن بعضهم يمنع أن نجعل الرحمن الرحيم نعتين هلل، ويقول: 

يجب أن يكونا بدلين، وهذا يعود إلى مسألٍة عقدية عندهم، وهي: أنَّ أسماء اهلل 

ألسماء يعني يجعلوهنا أسماٌء ال صفات، يثبتون األسماء وينفون الصفات، يثبتون ا

مجرد علم على اهلل، واألعالم كما تعلمون جوامد ال يصح النعت هبا فتكون بداًل، 

أما أهل الُسنَّة والجماعة فإهنم يرون أن أسماء اهلل أسماٌء تحمل ما فيها من صفات، 

فهي أسماء أعالم ومع ذلك هي صفات، فعلى مذهبهم يصح أن تجعلها نعًتا وهذا 

والمتبادر ألنه الموافق للمعنى، فالمعنى وصف اهلل بالرحمن، ويصح هو الظاهر 

أن تكون بداًل فالمعنى حينئٍذ يختلف، فيكون معنى البسملة لو قلَت: على البدل 

 يكون باسم الرحمن؛ ألن البدل على نية حذف المبدل منه. 

أن  ونحمد هلل سبحانه وتعالى على ما يسر من شرح األزهرية، ونسأله 

له شرًحا مبارًكا مفهوًما، وأن ينفعنا وإياكم به يف الدنيا واآلخرة، واهلل أعلم، يجع

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

 قام بتفريغ المادة الصوتية

 مكتب ابن سالم للبحث العلمي

11210198546682 
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